
ىدتعا هيف هبتسشم فيقوت
نويلم95 هبلسسو نطاوم ىلع
ةمسصاعلا يف ةحلط نبب ميتنسس

قورحب سصخسش ةباسصإا
نيزنبلا ةطحÃ راجفنا ‘

ةزابيت ‘ Úعلا رمحأاب
50صص
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يو÷ا لقنلا عاطق ريوطتل ةديدج ةيجيتاÎضسا
ةيحÓفلا تاينواعتلا ءاضشنإا تاءارجإا Òضسيتو

ةياقولا دعاوقب مازتللا  ىلع ددضش
صسوÒفلا اذه عم صشياعتلاو فيكتلل

رييضستلا يف ربكأا تايحÓضصو تاناكمإاب

ةسسسسؤوم جمدل عورسشم
ANO«»و «هايملل ةيرئاز÷ا»

40 صصمهسسأا تاذ ةكرسش ‘

نم تاقرطلا ربع ةراملا ىلع هكيرضشو يدتعي
مهتاكلتمم ةقرضسو مهل دضصرتلا لÓخ

تÓحملا ديدع ىلع اهعيزوت ددضصب ناك اهبحاضص
يراجتلا مضسولاب ةيمازلإلا تانايبلا مادعنا مغر

تيزلا ليماÈل عدوتضسÃ اديد– عقو ثدا◊ا

50صص

،Êا˘˘˘كر˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘ضسفوÈلا ف˘˘˘˘ضشك
ةنج˘ل˘لا و˘ضضعو ءا˘ب˘طألا ةدا˘م˘ع صسي˘ئر
نأا ،انوروك ءابو يضشفت ةعباتŸ ةيملعلا
د˘ه˘ضشت ر˘ئاز÷ا ‘ ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا

كا˘ن˘˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ارار˘˘ق˘˘ت˘˘ضساو ا˘˘ن˘˘ضس–
،ايموي ةدكؤوŸا تلا◊ا ددع ‘ صصقانت

ىل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا ةرور˘˘ضض ي˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسي ا‡
دو˘ه÷ا ل˘ضضف˘˘ب نا˘˘ك يذ˘˘لا بضسكŸا اذ˘˘ه

ل˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لوذ˘˘˘˘˘بŸا
انوروك صسوÒف ةحفاكم نع ÚلوؤوضسŸا

.ةديج اجئاتن تطعأا يتلاو

«كابلا»و «مايبلا» يحسشÎم لابقتسسل زهاج ءيسش لك
30 صصÚناحتملا Òضسب ةقلعتŸا ةيحضصلا ةيئاقولاو ةينمألاو ةيميظنتلا تاءارجإلا لك Òضض– دكأا ةيبÎلا ريزو

قرطت ام مهأا اذه
ةـموك◊ا عاـمتجاهيلإا

تقولا ناح» :Êاكرب طاقب
«ةيعيبطلا ةاي◊ا ¤إادوعنل

30صص

40 صص

لتقلا ةلاح يف دبؤوملا ىلإا لضصتو ةنضس02 ىلإا نيتنضس نم حوارتت

ريطانق6 نم رثكأا زجح
ةلوهجم ةدسساف ةطلوكسش

فيطسسب ردسصملا

يلامجإاو ءافضش ةلاح352 ليجضست
95223 ىلإا لضصي نيفاعتملا

ةباسصإا403و تايفو8
«انوروك» ـب ةدــيدج

رــــئازجلا يـف
30 صص

«كارطانوضس» ـل ةينقتلا قرفلاو ةرطيضسلا ت– عضضولا
ناكŸا Úعب طفنلا ةيمك صصاضصتما ةيلمع أادبت

يداولاب رويطلا مأا «Òم»
رانلا مارسضإاب Úلوه‹ مهتي

لوÎبلا برسست عقوم ‘
50 صص

30 صص

50صص

تاباسصع رظتنت يتلا تابوقعلا هذه
نــينطاوملا يــــعورمو ءاـــيحألا

تناك ةليسسو يأاب تاباسصعلا هذه لومي وأا عجسشي نم لكل تاونسس5 ىلإا نيتنسس نم سسبحلا^



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةمامقلا محازت امدنع

! .. نيفاطسصملا

ئ˘طاو˘صشلا ىد˘حإا ن˘م ة˘ط˘ق˘ت˘ل˘م ةرو˘˘صصلا
ةمامقلا سسا˘ي˘كأا دد˘ع .. ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا يدÓ˘ب˘ب
ئطاصشلا اذهب ،نيفاطصصملا ددع نم ربكأا
بكم هنأا ىلوألا ةلهولل كل ليخي يذلا
نوفاط˘صصم .. ح˘صضاو بب˘صسلا ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل

تارابعب مهفصصو ن˘كم˘ي ي˘عو˘لا و˘م˘يد˘ع
ام تلاصضف مهئارو نوفلخي ،هذه نم حبقأا
تلو˘˘كأا˘˘˘م ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ه˘˘˘نور˘˘˘صضح˘˘˘ي
ل˘ع˘ج لا˘ح ع˘قاو .. ا˘هر˘ي˘غو تا˘بور˘˘صشمو
ةلمح «كوبصسيافلا» ىلع نوقلطي نينطاوم
ن˘م ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل نو˘نا˘ق ن˘صسب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
لكو تاباغلا ىتحو ئطاوصشلا «نولبزي»
.هيفرتلا تاءاصضف

؟.. قدسصن نم

seL» ءى˘طا˘صش ن˘م ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ةرو˘صصلا
settelbas« لا ،مناغتصسم ةنيدم يفÓةتف
ـب ددحم تارايصسلا نكر رعصس نأا حصضوت
يف نكل ،جد001 تانحاصشلاو ،جد05
فاعصضأا نوعفدي نينطاوملا لاحلا عقاو
لصضفأا ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ةر˘كذ˘ت˘لا ةرو˘صصو ،كلذ
لباقم عفد انطاوم نأا دكؤوت ثيح ،ليلد
نم .. جد002 ةيحايصسلا هترايصس نكر
«غنيكرابلا ايفام» ةطاصسب لكب ؟ قدصصن
.اهقطنم سضرف لصصاوت

 بابسشلا ةجهب ةقراسس

رئازجلا يف ةيرانلا تاجردلا ثداوح لازت ل
،رمعلا لبتقم يف بابصش ةجهبو حرفلا قرصست
ة˘جارد ثدا˘ح˘ب تو˘م˘لا ة˘ع˘جا˘ف نأا ة˘جرد ى˘لإا
،موي لك رركتي ًايدايتعا ًاربخ ىحصضأا ةيران
بيهرلا عافترإلا نع ثدحتي سصاخلاو ماعلا
با˘˘ب˘˘صسألاو ،ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘ل
روه˘ت˘لاو سضار˘ع˘ت˘صسإلا ا˘هزر˘بأا اد˘ج ة˘فور˘ع˘م
حبكل لولح نم دب ل .. ةذوخلا عصضو مدعو
 .؟ لتاقلا اذه

انعمتجم هوسشن امدنع

انعمتجم اهب هوصشن يتلا ةئيصسلا رهاوظلا نم
ة˘قر˘صس ةر˘ها˘˘ظ ،ة˘˘صسئا˘˘ب ةرو˘˘صص ه˘˘ل قو˘˘صسنو
فرصصلا تاعولابب ةصصاخلا ةيندعملا ةيطغألا
ي˘ف بي˘هر ل˘كصشب تر˘صشت˘نإا ي˘ت˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ام ،نطولا عوبر فلتخم ربع ةريخألا مايألا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘خد˘ت بجو˘ت˘صسي تا˘˘ب
،فر˘صصت˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘مد˘ق˘م˘لا ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘مو
امل ا˘ق˘فو م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ي˘عدر تا˘بو˘ق˘ع راد˘صصإاو
تافرصصت اذكه نأا مكحب ،نوناقلا هيلع سصني
دده˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م˘ب ر˘صضت ة˘ن˘ي˘صشم
.نينطاوملاو ةراملا ةمÓصس

qarsana@essalamonline.com
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؟.. اهفقوي نم .. رومتلا ايفام
سسمأا تحوارت ةلقدلا راعصسأا
ريغملاب ةل˘م˘ج˘لا قو˘صس ي˘ف
09 نيب ،يداولا ةيلو يف
ّلإا ةرفولا مغرو ،جد002و
ىلإا لصصت ةهكافلا هذه نأا
وأا جد005 ـب كلهتصسملا
رركتي اذه لاحلا عقاو ،رثكأا

نو˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘مو ،دو˘˘ق˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
رومتلا جاتنإا ةبعصش طاصشنل
م˘صضت ا˘˘ي˘˘فا˘˘م ّنأا نود˘˘كؤو˘˘ي
اذ˘˘كو را˘˘ج˘˘˘تو ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف
اهتصضبق تمكحأا نيردصصم
ي˘ف رو˘م˘˘ت˘˘لا قو˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
راعصسألا يف مكحتتو اندÓب
ق˘ق˘ح˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘تاوز˘˘ن˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
قارحإا لباقم ةيلايخ حابرأا

 .نينطاوملا بويج

 راقعلا بهن رمتسسيو
ة˘ير˘يد˘م ن˘˘م ل˘˘ك ترر˘˘ق .. بير˘˘م ل˘˘كصشب
حا˘م˘صسلا ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘مو ة˘حÓ˘ف˘لا
سضرا ة˘˘ي˘˘كل˘˘م د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘تو ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ي˘ف ،ي˘حÓ˘ف˘لا حÓ˘˘صصت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م
نم مغرلاب ،ةيادرغ يف يليلتم داو ةقطنم
ةلودلا تماق يزاوترا رئب ىلع يوتحت اهنأا
ي˘صضارأا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم ح˘لا˘صصل هر˘ف˘˘ح˘˘ب
،زايتملا راطإا يف حÓصصتصسÓل ةصصصصخم
،لزانتلل ةلباق ريغ اينوناق سضرألا لعجي ام
نكل ،سضرألا نع لزانتلا مت اذه نم مغرلاب
ةيصضقلا يف قيقحت حتف تاونصس3 لبق تصضفر ةيلولاب ةلوؤوصسم تاهج نأا رمألاو ىهدألا
.لدعلا ةرازو نم اقيمع اقيقحت يعدتصسي امم ،ةينوناقلا ةفلاخملا ناكرأا لك رفوت نم مغرلاب

! .. «61 ـلا ىلع وتاج»
يد˘ي˘صس ة˘يلو˘ب نو˘ن˘طاو˘˘م ق˘˘ل˘˘طأا
«يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا» بق˘ل سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ل بب˘صسلا ،م˘ه˘تر˘ئاد سسي˘ئر ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ب ه˘˘ل  ة˘˘قÓ˘˘ع
ي˘ب˘ل˘صسلا ةر˘ئاد˘لا سسي˘˘ئر كو˘˘ل˘˘صسب
يف لإا هبتكم رداغي داكي ل يذلا

،ةيمصسر تاعام˘ت˘جا وأا تا˘ب˘صسا˘ن˘م
للقيو نينطاوملا  عم لعافتي لو
د˘حأا لو˘˘ق˘˘يو ،م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ن˘˘م
لجرلا نإا ةرئادلا رارصسأاب نيفراعلا
هتايحÓصص كلذب اكرات ،سصخصش يأا لابقتصسا نود Óماك اعوبصسا يرفيف رهصش لÓخ يقب
.ىصضوفلا يف قراغلا اهصسلجمو ةيدلبلا ىلع ةباقرلا يف ةلثمتملا ةينوناقلا هماهمو

! .. نظن امم قمعأا لكسشملا
ة˘مرا˘صصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘˘غر
،نوب˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘هاد˘صسأا ي˘ت˘لا

ةعيرصس لولح داجيإاب ةلئاقلاو
،زكارم يف ةلويصسلا لكصشمل
ى˘˘˘صسقأا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘صست˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأاو
اه˘ي˘ل˘ع˘ت˘ف˘م ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا

نم وأا بيرق نم نيطروتملاو
ي˘ت˘لا ة˘مزألا هذ˘ه ي˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ءي˘صش ل ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تقرأا
ل˘˘˘ج ،نآلا د˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت
اهديرب زكارم لازت ل تايلولا
ل» تاتفل عصضت وأا راعصش عفرت
ن˘طاو˘م˘˘لاو «ة˘˘لو˘˘ي˘˘صس د˘˘جو˘˘ت

لا˘ح ع˘قاو .. ي˘نا˘ع˘ي ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك
ربكأا لكصشملا اذه نأا ايلج دكؤوي
ىلإاف .. عقوتن انكامم ريثكب
 .. ؟.. ىرت اي رمتصسيصس ىتم



watan@essalamonline.com
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30‐02 مقر رمألا ربتعيو
،0202 توأا03 يف خرؤوملا
تاباصصع نم ةياقولاب قلعتملا
ةباصصع نأا ،اهتحفاكمو ءايحألا
تحت ةعومجم لك يه ،ءايحأا
ن˘م ة˘نو˘كم تنا˘ك ة˘ي˘م˘صست يأا
ىلإا نومتني رثكأا وأا نيصصخصش
موقت ،رثكأا وأا دحاو ينكصس يح
لا˘ع˘فأا ةد˘ع وأا ل˘ع˘ف با˘كترا˘˘ب
نمألا مادعنا وج قلخ سضرغب
وأا ةينكصسلا ءايحألا طاصسوأا يف
وأا ،ر˘خآا ي˘˘نا˘˘كم ز˘˘ي˘˘ح يأا ي˘˘ف
اهيلع ةرطيصسلا سضرف سضرغب
وأا يونعملا ءادتعلا لÓخ نم
سضيرعت وأا ريغلا ىلع يدصسجلا

مه˘ن˘مأا وأا م˘ه˘ت˘ير˘ح وأا م˘ه˘تا˘ي˘ح
سسا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا وأا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
وأا ل˘م˘ح ع˘م ،م˘ه˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ب
ةرهاظ ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصسا
ءاد˘ت˘علا ل˘م˘صشيو ،ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م وأا
هتاذ سصنلا فيصضي ‐ يونعملا
نأا هنأاصش نم يظفل ءادتعا لك ‐
ىدل بعر˘لا وأا فو˘خ˘لا ق˘ل˘خ˘ي
وأا بصسلا وأا د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ك ،ر˘ي˘غ˘لا
وأا بيهرتلا وأا فذقلا وأا متصشلا
.قح نم نامرحلا

ةدا˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن تدد˘˘حو اذ˘˘ه
لثمتملا سضيبألا حÓصسلا ىنعم
تاودألاو تلآلا ل˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘ف
وأا ةذفانلا وأا ةعطاقلا ةزهجألاو
يتلا ءايصشألا ع˘ي˘م˘جو ،ة˘صضار˘لا
وأا ارر˘˘صض ثد˘˘ح˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘˘ي

وأا ،نا˘˘صسنإلا م˘˘صسج˘˘ب ا˘˘˘حور˘˘˘ج
ن˘˘مألا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشت
يف ةددحم يه امك يمومعلا
نيقلعتملا ميظن˘ت˘لاو ع˘ير˘صشت˘لا
.لوعفملا ةيراصسلا ةحلصسألاب

سصن˘˘ي ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ن˘م˘صضت˘م˘لا سسما˘خ˘لا ل˘صصف˘لا
تابو˘ق˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئاز˘ج ما˘كحأا
01 ىلإا تاونصس3 نم سسبحلاب
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘بو تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس

ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا جد000.003
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك جد000.000.1
ءايحأا ةبا˘صصع م˘ظ˘ن˘ي وأا ئ˘صشن˘ي
يأاب اهيف كراصشي وأا طرخنيو
اهصضرغب هملع عم ناك لكصش
وأا سصخصش دينجتب موقي نم وأا
ةداملا فيصضتو ،اهحلاصصل رثكأا

01 نم سسبحلاب بقاعي هنأا32
ةمارغبو ةنصس02 ىلإا تاونصس
ى˘˘˘˘لإا جد000.000.1 ن˘˘˘˘م
سسأاري نم لك جد000.000.2
ةيأا اهيف ىلوتي وأا ءايحأا ةباصصع
سصن بصسحو ،تنا˘˘˘˘ك ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
ةبو˘ق˘ع˘لا نو˘كت52 ةدا˘˘م˘˘لا
ىلع بترت اذإا دبؤوملا نجصسلا
وأا نا˘˘ي˘˘صصع˘˘لا وأا ةر˘˘جا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ريغ نم سصخصش ةافو عامتجإلا
ع˘˘قو اذإا ،ة˘˘˘با˘˘˘صصع˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا

ةرجاصشملا ءانثأا حرج وأا برصض
عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا وأا نا˘˘˘ي˘˘˘صصع˘˘˘لا وأا
هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘˘لا
سسبحلا ةبو˘ق˘ع˘لا نو˘كت ةدا˘م˘لا

تاونصس7 ى˘لإا ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس ن˘˘م
ىلإا000.002 ن˘م ة˘مار˘غ˘لاو
دحلا فعاصضيو ،جد000.007
سصوصصنم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ى˘ندألا

نم ىلوألا ةر˘ق˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةرجاصشملا تعقو اذإا ةداملا هذه
.Óيل عامتجلا وأا نايصصعلا وأا

نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ن˘ج˘ل
ءايحألا تاباصصع

ن˘م سسب˘ح˘لا˘ب بقا˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةمارغبو تاونصس5 ىلإا نيتنصس
000.005 ىلإا000.002 نم
نع لومي وأا عجصشي نم لك جد
ةباصصع تناك ةليصسو يأاب ملع
ةروصصب اهراكفأا رصشني وأا ءايحأا

مدقي وأا ،ةرصشابم ريغ وأا ةرصشابم
ءا˘صضعأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا وأا و˘˘صضع˘˘ل

عامتجÓل اناكم ءايحأا ةباصصع
ادمع يفخي نم وأا ،ءاويإلا وأا

ة˘˘با˘˘صصع ءا˘˘صضعأا ن˘˘م و˘˘˘صضع
بكترا ه˘نأا م˘ل˘ع˘ي و˘هو ،ءا˘˘ي˘˘حأا
سصو˘صصن˘م˘لا م˘ئار˘˘ج˘˘لا ىد˘˘حإا

لحم هنأا وأا ،رمألا اذه يف اهيلع
،ةيئاصضقلا تاطلصسلا نم ثحب
سضبقلا نود ادمع لوحي نموأا

ةباصصع ءاصضعأا نم وصضع ىلع
ءافتخلا ىلع هدعاصسي وأا ءايحأا
.بورهلا وأا

نم ةياقولا تايلآا نيب نمو
سصن ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا تا˘˘با˘˘صصع
ةنج˘ل ءا˘صشنإا ،ر˘مألا اذ˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع

تاباصصع نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ا˘هر˘ير˘ق˘ت ع˘فر˘ت ي˘ت˘لا ،ءا˘ي˘˘حألا
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘˘لإا يو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘صسلا
ى˘ل˘ع ه˘صضر˘عو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
نم اهذيفنت ةعباتمو ةموكحلا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا فر˘˘ط
يندملا عمتجم˘لاو ة˘صصت˘خ˘م˘لا

نع Óصضف ،سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لاو
نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

لثم˘ت˘م˘لاو ،ءا˘ي˘حألا تا˘با˘صصع
ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ا˘˘هرود
ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتصسلا

ى˘ل˘ع ءا˘ي˘˘حألا تا˘˘با˘˘صصع ن˘˘م
دصصر˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
هذ˘˘ه تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘ل ر˘˘˘كب˘˘˘م˘˘˘لا
تاطلصسلا راطخإاو تا˘با˘صصع˘لا
اذه ن˘م˘صضيو ،كلذ˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ا˘يا˘ح˘صض ة˘يا˘م˘ح ا˘˘صضيأا سصن˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ءا˘ي˘˘حألا تا˘˘با˘˘صصع
ي˘صسف˘ن˘لاو ي˘ح˘صصلا ل˘ف˘˘كت˘˘لا

مهنمأا لفكي ام˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ةيدصسجلا مهتمرحو مهتمÓصسو
ريصسيتو مهتمار˘كو ة˘ي˘صسف˘ن˘لاو
.ءاصضقلا ىلإا مهئوجل

لتقلا ةلاح يف دبؤوملا ىلإا لسصتو ةنسس02 ىلإا نيتنسس نم حوارتت

نينطاوملا يعورمو ءايحألا تاباسصع رظتنت يتلا تابوقعلا هذه
تناك ةليسسو يأاب تاباسصعلا هذه لومي وأا عجسشي نم لكل تاونسس5 ىلإا نيتنسس نم سسبحلا ^

ـه.داوج

يذلاو اهتحفاكمو ءايحأ’ا تاباسصع نم ةياقولاب قلعتملا رمأ’ا ،ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا ددعلا يف ردسص
ةافولا ةلاح يف دبؤوملا نجسسلا ىلإا ةبوقعلا لسصت دقو ،ةنسس02 ىلإا2 نم شسبحلاب اهرسصانع ةبقاعم ىلع شصني

يلامجإاو ءافسش ةلاح352 ليجسست
95223 ىلإا لسصي نيفاعتملا
403و تايفو8
ـب ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك»
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
،تايفو8 ةريخأ’ا ةعاسس
ـب ةديدج ةباسصإا403و
352 ءاسصحإا عم ،«انوروك»

فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
لامج روتكدلا شسمأا هنع
يمسسرلا قطانلا ،راروف
يسشفت ةعباتم و دسصر ةنجلل
.ءابولا

نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك
نيباسصملل لامجإ’ا ددعلا

غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
ةلجسسملا ماقرأ’ا ءوسض ىلع
،ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ
لسصو اميف ،ةلاح37754
،9351 ىلإا تايفولا يلامجإا

ددعلا زفق لباقملا يف
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا

95223.
ـه.داوج

يو÷ا لقنلا عاطق ريوطتل ةديدج ةيجيتاÎسسا
ةيحÓفلا تاينواعتلا ءاسشنإا تاءارجإا Òسسيتو

هيلإا قرطت ام مهأا اذه
ةـــموك◊ا عاـــــمتجا

Úناحتم’ا Òسسب ةقلعتŸا ةيحسصلا ةيئاقولاو ةينمأ’او ةيميظنتلا تاءارجإ’ا لك Òسض– دكأا ةيبÎلا ريزو

«كابلا»و «مايبلا» يحسشÎم لابقتسسل زهاج ءيسش لك
ريزو ،طوعجاو دمحم دكأا

ءيصش لك نأا ،ةينطولا ةيبرتلا
فلتخم ذيمÓت لابقتصسإل زهاج
لو˘˘˘خد˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘ب راو˘˘˘˘طألا
نع ربعو ،د˘يد˘ج˘لا ي˘صسرد˘م˘لا
ةيناديملا تادوهجملل ه˘حا˘ي˘ترا
،ةيصساردلا ةنصسلا ةليط ةلوذبملا
ميظنتل ديجلا ريصضحتلا دصصق
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ايرولاكبلا ةداهصشو طصسو˘ت˘م˘لا
.0202 ةرود

هصسأارت لÓخ ،ريزولا حصضوأا
ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘ب ،سسمأا لوأا ءا˘˘صسم
لا˘غ˘صشأا ،ة˘يدار˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرازو˘˘لا
،ةيبرتلا يريدمل ةينطولا ةودنلا

نع يئرملا رصضاحتلا ةينقت ربع
ةيبرتلا يريدم ةكراصشمب ،دعب
روصضح˘بو ،تا˘يلو˘ل˘ل05ــلا
مت هنأا ،ةيزكرملا ةرادإلا تاراطإا
تاءار˘˘˘جإلا ل˘˘˘ك ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت

ةيئاقولاو ةينمألا ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ر˘ي˘صسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
«ما˘ي˘ب˘لا»و «كا˘ب˘لا» ي˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإا
عاطق نأا ازربم ،اهلحارم عيمجب
داد˘ع˘ت˘صسلا م˘تأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

زاي˘ت˘جل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسل
ةمانزرلا قفو نيناحتملا نيذه
.كلذل ةددحملا

امل اقفو ،طوعجاو زربأا امك
تعلطا هحلاصصمل نايب يف ءاج
ه˘˘ترازو نأا ،«مÓ˘˘صسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
ريصشانملا نم ةعومجم تدعأا
ةيميظنتلا تاءارجإÓل ةددحملا

ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو
د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ماتلا مازتللاو مكحملا قيبطتلا
نيلعافلا عيمج فرط نم اهب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ن˘˘ير˘˘خ˘˘صسم˘˘لا
لك ةماهلا ةينطولا ةي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا

دكأاو ،هتفيظوو هماهم بصسح

عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا
يريدم ىلع ،دÓبلا يف ةيبرتلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا˘ب ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ةدراولا تاميلعتلا لكل مراصصلا
يف خرؤوم093 روصشنملا يف
عيمجو0202 ةي˘ل˘يو˘ج12
ا˘عدو ،ه˘ب ة˘ق˘حÓ˘لا ر˘ي˘صشا˘ن˘م˘˘لا
يلحت˘لا ةرور˘صض ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا
عيمج مازلإاو ةطيحلاو ةظقيلاب
هتفيظو بصسح لك نيرطؤوملا

يف درو ام ذيفنتب هتيحÓصصو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘صشا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يحصصلا يئاقولا لو˘كو˘تر˘ب˘لاو
دصصق ءارجإلا زكار˘م˘ب سصا˘خ˘لا
ة˘˘مزÓ˘˘لا طور˘˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
زايت˘جل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلاو
ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘˘ملا ن˘˘يذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
ن˘˘صسحأا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا
.فورظلا

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو˘˘لا سسمأا لوأا سسأار˘˘ت
،دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا
ةينقتب ةموكح˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا
،دعب نع يئرملا رصضاحتلا

،تا˘عا˘˘ط˘˘ق ةد˘˘ع˘˘ل سصصصخ
ل لاثملا ليبصس ىلع جوت
ةيجيتارتصسا ينبتب رصصحلا

لقنلا عاطق ريوطتل ةديدج
ىل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو ،يو˘ج˘لا

ر˘ي˘صسي˘ت˘ل مو˘صسر˘م عور˘صشم
تاينواعتلا ءاصشنإا تاءارجإا
4 ميدقت مت امك ،ةيحÓفلا

تاعاطق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت سضور˘ع
ةيلخادلاو ل˘ق˘ن˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا

.ةحصصلا عاطق اذكو
ريزولا حلاصصم تحصضوأا

ءا˘صسم ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،لوألا
ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا نأا ،سسمأا لوأا
همدق سضرع ىلإا تعمتصسا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ة˘صسارد˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘صسر˘م عور˘صشم
˘مو˘صسر˘م˘لا م˘م˘˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘ي
954 ـ69 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا
ربمصسيد81 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

دعاوقلا ددحي يذلا6991
تاينواعتلا ىلع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا
ءافصضإا ىلإا فدهي ،ةيحÓفلا
تاءار˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نور˘˘م˘˘˘لا
ةيحÓفلا تاينواعتلا ءاصشنإا

ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم ،اهصسيصسأات˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘مـلا

ة˘ي˘حÓ˘˘صص ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ
اهتجلاعمو تافلملا مÓتصسا

ىلإا يلحملا ديعصصلا ىلع
ةيحÓفلا حلاصصملا يريدم
لا˘جآا د˘يد˘ح˘ت ع˘م ،ة˘يلو˘ل˘ل
ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ا˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘صست˘˘ل
اذ˘˘˘˘ه عور˘˘˘˘صشم نإا˘˘˘˘˘ف ،كلذ
نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م مو˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘ج˘م ح˘ت˘ف˘ب ا˘صضيأا ح˘م˘صسي
بعصشلا عيمج ىلإا نواعتلا
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ع˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘كصشألا
ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘˘طا˘˘صشن˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا
تقداصص دقو ،تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا
اذه عورصشم ىلع ةموكحلا
.يذيفنتلا موصسرمـلا

ةموكحلا تعم˘ت˘صسا ا˘م˘ك
ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق سضر˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
ير˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صصلا

،ة˘يد˘ي˘˘صصلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مـلاو
عور˘صشم ة˘صسارد˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
لد˘ع˘ي يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت مو˘˘صسر˘˘م
يذيفنتلا موصسرمـلا م˘م˘ت˘يو
يف خرؤومـلا68 ـ40 مقر
تقداصصو4002 سسرام81
˘˘ما˘˘ج˘˘حألا دد˘˘ح˘˘ي ،ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
دراو˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ند˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ي˘ف جرد˘ن˘ي ،ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘˘ب˘˘لا
دراومـلا ىلع ظافحلا راطإا
ا˘ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ة˘˘يد˘˘ي˘˘صصلا
ن˘م ا˘م˘ي˘صسلو ،ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
سضع˘ب˘ل يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ندألا
ظا˘ف˘ح˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب عاو˘˘نألا

اذ˘˘كه حا˘˘م˘˘صسلاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

دراومل˘ل ماد˘ت˘صسم ر˘ي˘ي˘صست˘ب
.ةيديصصلا

تعمتصسا ،كلذ نع Óصضف
همدق سضرع ىلإا ةموكحلا

لو˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘يزو
عاطق ريوطت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
را˘طإا ي˘˘ف يو˘˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قإلا ة˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘مـلا

،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
نإا˘˘˘˘˘˘ف ،نأا˘˘˘˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘بو
ةحرت˘ق˘مـلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا
بناو˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘م˘˘˘˘صشت
،يوجلا لقنلا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘مـلا

تاراطملا رييصست اميصسلو
ىلع يوجلا لقنلا ريوطتو
ى˘ل˘عو ي˘ل˘خاد˘لا د˘ي˘ع˘˘صصلا
ءاصشنإاو ي˘لود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ةم˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا رو˘ح˘م
ن˘ح˘صشلا طا˘˘صشن ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو يو˘ج˘لا

يو˘ج˘˘لا لو˘˘ط˘˘صسألا م˘˘ج˘˘ح
.هليومت تايفيك اذكو

يسضارتلاب تاقفسص
تايدلب7 طبرل

زاغلاب ةيدملاب
يعيبطلا

،ر˘˘خآا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ى˘لإا ة˘مو˘كح˘لا تع˘˘م˘˘ت˘˘صسا

ةيلخادلا ريزو همدق سضرع
ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
4 لوح ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘صشم
ع˘م ط˘ي˘صسب˘لا ي˘صضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘˘ع تا˘˘صسصسؤو˘˘م
زا˘غ˘لا ة˘كب˘صشب ط˘بر˘لا ل˘جأا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

رمألا قلعتيو ،ةيدملا ةيلو
،بوجحم˘لا ي˘صس تا˘يد˘ل˘ب˘ب
،ة˘˘صشا˘˘ن˘˘ح ،ةر˘˘صشعو˘˘ب دلوأا
ةيعبر˘لا ،ة˘يو˘ق ،نو˘صشي˘عو˘ب
.نايز يديصسو
يعماج يئافسشتسسا زكرم

يف ريرسس007 ةعسسب
ةمسصاعلاب يلاواطسس
تع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ،ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأاو

همدق سضرع ىلإا ةموكحلا
نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو
،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسمـلا حÓ˘˘صصإاو
يئافصشتصسا زكرم ءانب لوح
ريرصس007 ةعصسب يعماج
،ةمصصاع˘لا ي˘ف ي˘لاوا˘ط˘صسب
ي˘ف م˘ها˘˘صسي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م
نم دح˘لاو ءبع˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
ى˘ل˘ع دو˘جو˘˘مـلا ط˘˘غ˘˘صضلا
،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ىخوتمـلا فد˘ه˘لا ل˘ث˘م˘ت˘يو
يف زكرملا اذه عورصشم نم
ة˘ي˘ح˘˘صص تا˘˘مد˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ي˘˘فو ىو˘˘ت˘˘صسمـلا ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر
ا˘م˘ك،تا˘صصصصخ˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةمه˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘لو˘ت˘ي˘صس
ن˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت
فور˘ظ ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘˘لا
.ةيرصصع ةيجوغاديب

ـه.داوج



ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘صضوأا
اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
ة˘ط˘خ˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لو ه˘˘نأا ،سسمأا
ّم˘ت˘ي˘صس ،ةّر˘ط˘˘صس˘˘ُم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
ن˘˘˘م ي˘˘˘˘طر˘˘˘˘صش14351كارصشإا

نور˘ه˘صسي˘صس ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
0491 ن˘ي˘مأا˘˘ت نا˘˘م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م نا˘ح˘ت˘ما ز˘كر˘˘م
ىلإا ةفاصضإا ،ينطولا ىوتصسملا

تاءار˘˘˘جإلا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘لاو ة˘يزار˘ت˘حلا
ةيبرتلا ةرازو لبق نم دمتعملا
هذ˘˘˘ه حا˘˘˘ج˘˘˘نإل ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملا
،ةيئانثتصسإلا ةيحصصلا فورظلا

يف ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تفا˘صضأاو
تاد˘حو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م نأا ا˘ه˘نا˘ي˘˘ب
رهصستصس ة˘م˘ح˘ق˘م˘لا ة˘ي˘طر˘صشلا
،تانا˘ح˘ت˘ملا ءار˘جإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
تازيهجتلا ة˘فا˘كب ة˘مو˘عد˘م˘لا

،ةيرورصضلا ةينقت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لاو
يجراخلا طيحملا نيمأات ىلع
ةدجاوتملا تاناحتملا ز˘كار˘م˘ل
ن˘˘مألا سصا˘˘صصت˘˘خا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
نامصض ىلإا ةفاصضإلاب ،ينطولا

لقن ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘مأا˘تو ة˘ب˘كاو˘م
اذ˘˘كو ،نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م
ةبوجألا دور˘ط ةدا˘عإا تا˘ي˘ل˘م˘ع
هنأا ةدكؤوم ،عيمجتلا زكارم ىلإا
ةينمألا تÓيكصشتلا زيزعت مت
ة˘ل˘جارو ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م تا˘˘يرود˘˘ب
عم ةصصاخ ،ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل
يتلا تاناحتملا ءارجإا تاقوأا
،ةطصشن ةيرورم ةيكرح دهصشت
تايرودلا هذه لمعتصس ثيحب

نا˘˘˘م˘˘˘صضو ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لوط ىلع ةيرورملا ةيبايصسنلا
تاراصسملاو ةي˘صسي˘ئر˘لا قر˘ط˘لا
زكارمو سسرادملا ىلإا ةيدؤوملا
.تاناحتملا

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تعد ا˘م˘ك
قاو˘صس ة˘فا˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ذيمÓتلا ءايلوأا اذكو تابكرملا
زكارم ىلا مهئانبأل نيقفارملا
نوناقب مازتللا ىلإا ،ناحتملا
ةقايصسلا دعاوقب ديقتلاو رورملا
فو˘قو˘لا يدا˘˘ف˘˘تو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صسلا

زكارم مامأا يئاوصشعلا فقوتلاو
.تاناحتملا

ةرازو تررق رخآا بناج نم
عم قيصسنتلاب ،ةينطولا ةيبرتلا
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

سصيصصخت ةيلو لك ىوتصسم
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تÓ˘˘˘فا˘˘˘˘ح
ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لاو ن˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لا
ةداهصش زايتجا ىل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
،0202 ةرود طصسوتملا ميلعتلا

.مايأا ةثÓث رادم ىلع كلذو
ررقت هنأا ،ةرازولا تحصضوأاو

نيينعملا ذيمÓتلا لقنب لفكتلا
ميلعتلا ةداه˘صش نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا˘ب
ن˘م ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لا
،نيميق˘م˘لا ةذ˘تا˘صسألاو ن˘ي˘يرادإا
مت يتلا تاصسصسؤوملا نع اديعب
موي لك اذهو ،اهيلإا مههيجوت
،احابصص6 ة˘عا˘صسلا ن˘م ءاد˘ت˘با

دعب مهعاجرإاب لفكتلا متي امك
تراصشأا امك ،نا˘ح˘ت˘ملا ءا˘ه˘ت˘نا
طاقن ديدحت مت هنأا ىلإا ةرازولا
لك بصسح فقوتلاو قÓطنلا

ة˘˘صسصسؤو˘˘مو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو ة˘˘˘يلو
لواد˘ج ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت

ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ح˘˘˘صضو˘˘˘ت ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
.تيقوتلاو

تقلطأا ،لصصتم قايصس يفو
سسمأا ،طوعجاو ريزولا حلاصصم
ع˘م ة˘ي˘صصن˘لا ل˘ئا˘صسر˘لا ة˘مد˘˘خ
ةازاوم لاقنلا فتاهلا يلماعتم
،ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإلا ع˘˘م
فدهلا نأا ةيبرتلا ةرازو تدكأاو

سسيصسحت وه ةمدخلا هذه نم
ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘م˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوألا

مازتللا ةرورصضب ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو
.يحصصلا لوكوتوربلاب

نوزاتجي شسوبحم1683
نينثإ’ا «مايبلا» ناحتمإا

لبقملا
نأا ،لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
نونوكي˘صس سسو˘ب˘ح˘م1683
ناح˘ت˘مإا زا˘ي˘ت˘جل د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ةرودل طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش
ن˘م ءاد˘ت˘˘با0202 رب˘م˘ت˘ب˘صس
.لبقملا نينثلا

يف ،لدعلا ةرازو تحصضوأاو
،«مÓصسلا» هيلع تعلطا اهل نايب
تاناحتمإلا هذهل ريخصست مت هنأا

ةدمتعم ةيبا˘ق˘ع ة˘صسصسؤو˘م44
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
،ةيمصسرلا تاناحتمإÓل زكارمك
تحت ىرجت تاناحتملا نأا امك
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا فار˘˘˘صشإا
،تا˘ق˘با˘صسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘˘مإÓ˘˘ل
،ةيبرتلا عاطق وفظوم اهرطؤويو
ةمربملا ةي˘قا˘ف˘تإÓ˘ل ا˘ق˘فو اذ˘هو
ةي˘بر˘ت˘لاو لد˘ع˘لا ي˘ترازو ن˘ي˘ب
ىلإا ةرازولا تراصشأاو ،ةينطولا
هذ˘˘˘˘˘ه قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘نا ةرا˘˘˘˘˘˘صشإا نأا
ن˘م ى˘ط˘ع˘ت˘˘صس تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا

ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤوم
.ةديلبلل

تحصضوأا ،قايصسلا تاذ يفو
ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نأا لد˘˘ع˘˘لا ةرازو

،0202‐9102 مصسوملا لÓخ
اصسوبحم511.83 عو˘م˘ج˘˘م
فلتخ˘م˘ب ة˘صسارد˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
نأا ى˘˘˘˘لإا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشم ،راو˘˘˘˘˘طألا
ا˘صسورد او˘ق˘ل˘ت ن˘ي˘ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ذاتصسأا207 فارصشإا تحت معدلل
تاناحتما فل˘ت˘خ˘م˘ل ار˘ي˘صضح˘ت
ةرازولا تزربأاو ،ةنصسلا ةياهن
اصسوبحم482.14 نأا ةينعملا
يف ايفرحو اينهم انيوكت عباتي
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ا˘صصصصخ˘˘ت711
يرفيف ةرود نمصض نيلجصسملا

0202.

ثدحلا4 4382ددعلا ^2441 مرحم71ـل قفاوملا0202 ربمتبسس5تبسسلا

watan@essalamonline.com

اهيلإا نيهجوملا تاسسسسؤوملا نع اديعب نيميقملا ذيمÓتلاو نيرطؤوملا لقنب لفكتلا

«مايبلا» تاناحتما نيمأات ىلع رهسسلل يطرسش فلأا51 نم ديزأا
يحسصلا لوكوتوربلاب ريكذتلل نيحسشرتملاو ءايلوألا سسيسسحتلSMS لئاسسر ^

ز.لامج

،طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش تاناحتما ةبسسانمب اينمأا اططخم ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا ترطسس
،ةينمأ’ا ريبادتلاو تاءارجإ’ا نم ةلمج عسضوب كلذو ،يراجلا ربمتبسس90 ىلإا70 نم اهميظنت ررقملا

.اهتايرجمو اهلحارم فلتخم نيمأاتل

ششغلا لاكسشأا لك ةبراحم يف يباقرلا اهرود زيزعتل
دودحلل ةرباعلا ةيداسصتق’ا مئارجلاو

سسيئر41و تايسشتفم ءاسسؤور6 نييعت
كرامجلل ةقحÓلا ةباقرلل ةيوهج ةحلسصم

فيكتلل ةياقولا دعاوقب مازتل’ا  ىلع ددسش
شسوÒفلا اذه عم ششياعتلاو

دوعنل تقولا ناح» :Êاكرب طاقب
«ةيعيبطلا ةاــي◊ا ¤إا

ةسصتخملا تاهجلا مامأا عازن لحم اهنإا تلاق

ةدكيكسس ءانيم يف ةنزخملا ةسساسسحلا داوملا لقن دكؤوت ةيلخادلا ةرازو
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
با˘ب ن˘م م˘ت ه˘نأا ،ة˘ي˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
داو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ى˘ل˘ع ة˘نز˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘صسا˘˘صسح˘˘لا

ىلإا ،ةدكيكصس ءانيم ىوتصسم
81 مو˘ي بقار˘مو ن˘˘مآا نا˘˘كم
نم اهتنياعم دعب ،طرافلا توأا
.ءاربخلا نم ةلهؤوم ةنجل لبق

نايب يف ،ةرازولا تحصضوأا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ا˘ه˘ت˘لواد˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
تا˘ح˘ف˘صصو د˘ئار˘˘ج˘˘لا سضع˘˘ب
لوح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا

ة˘نز˘خ˘م ة˘صسا˘صسح داو˘م دو˘جو
ةدكيكصس ءانيم ىوتصسم ىلع
ن˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشت
تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصسلا
ةروكذملا داوملا نأا ،ةرواجملا

يو˘˘ح˘˘ت دور˘˘ط ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
داو˘˘مو ة˘˘ب˘˘يذ˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘م
ةصسصسؤو˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘يوا˘ي˘م˘ي˘ك
«DADDAH BHRTE«
نهدلا داوم جات˘نإل ل˘م˘ع˘ت˘صست
داوم ن˘م تا˘يوا˘حو ،ءÓ˘ط˘لاو
ة˘ع˘با˘ت ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘يوا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
TNIAP » ة˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل

NEVLOS»،ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا
ة˘ع˘قر˘ف˘م داو˘م ن˘م ن˘ي˘ت˘يوا˘ح
ة˘صسصسؤو˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ةرو˘ظ˘˘ح˘˘م
«IZIZA LRUE».

هذ˘˘˘ه نأا ،ةرازو˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو
˘ما˘مأا عاز˘ن ل˘ح˘م ي˘ه داو˘˘م˘˘لا
نأاو ،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
اه˘لو˘ح تر˘ي˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘ج˘صضلا
ة˘فو˘صشكم ة˘لوا˘ح˘م ي˘ه ا˘م˘˘نإا
ىتح ،ةلادعلا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل
جارفإلاب كرا˘م˘ج˘لا ةرادأا ر˘مأا˘ت

يف يئاهنلا لصصفلا لبق اهنع
.عازنلا

ز.لامج

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘˘عأا
ة˘ل˘˘صصاو˘˘م ن˘˘ع ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ئز˘ج˘لا ة˘يرود˘لا ة˘كر˘˘ح˘˘لا

،ةيرئازجلا كرامجلا تاراطإل
نييعت لÓخ نم اهترقأا يتلا
ماصسقأا تايصشتفم ءاصسؤور ةتصس
سسيئر  رصشع ةعبرأاو كرامجلا

ة˘با˘قر˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘˘ج ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
.ينطولا بارتلا ربع ةقحÓلا

يف ،ةهجلا تاذ تحصضوأا
ةكرحلا نأا ،سسمأا لوأا اهل نايب
تا˘ي˘صشت˘ف˘م تصسم ة˘ي˘ئز˘˘ج˘˘لا
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإل كرا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘صسقأا
را˘˘صشب تا˘˘˘يلو سصا˘˘˘صصت˘˘˘خا

ةزابيتو منا˘غ˘ت˘صسمو ة˘يادر˘غو
ا˘م˘ك ،ة˘با˘ن˘˘عو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأاو
ةيرود˘لا ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه تصسم
ةباقرل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
سصا˘صصت˘خلا تاذ ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘لا
طاوغألاب يوهجلا يميلقلا

تصسارنم˘تو يز˘ي˘لإاو ة˘ل˘قروو
ف˘˘˘ل˘˘˘صشلاو نار˘˘˘هوو را˘˘˘صشبو
ي˘جرا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو
ف˘ي˘ط˘صسو ءا˘ن˘ي˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو

ةبان˘عو ة˘صسب˘تو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو
فاصضأاو ،ينطولا رطقلا ربع
ةيرودلا ةكرحلا هذه نأا نايبلا
رود˘˘˘˘لا د˘˘˘˘صسج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ت
ح˘لا˘˘صصم˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسلا
زيزعتو ناديملا يف ،كرامجلا
ةهبا˘ج˘م ي˘ف ي˘با˘قر˘لا ا˘هرود
سشغلا لا˘كصشأا ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو
م˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
،دودحلل ةرباعلا ة˘يدا˘صصت˘قلا

حلاصصم ة˘يز˘ها˘ج ن˘م ع˘فر˘لاو
ةيامحو ةيرئاز˘ج˘لا كرا˘م˘ج˘لا
نطاوملاو ينطولا داصصتقÓل
ةنيزخلا حلاصصم ىلع اظافحو
.ةيمومعلا

ىلإا ،هتاذ نايبلا راصشأا امك
ة˘ي˘ئز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘˘م˘˘لا سسر˘˘كت
ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘ل
ةءا˘˘ف˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ماز˘˘˘ت˘˘˘للاو
ةيمومعلا ةمد˘خ˘لا ة˘نر˘صصعو
.يكرمجلا ءادألاو ةيكرمجلا

ز.لامج

طا˘ق˘ب رو˘صسفور˘ب˘لا ف˘صشك
ءابطألا ةدامع سسيئر ،يناكرب
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘صضعو
،انوروك ءابو يصشفت ةعباتمل
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا نأا
ا˘˘ن˘˘صسح˘˘ت د˘˘ه˘˘صشت ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

كان˘ه نأا اد˘كؤو˘م ،ارار˘ق˘ت˘صساو
تلا˘ح˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف سصقا˘˘ن˘˘ت
يعدتصسي امم ،ايموي ةدكؤوملا

اذ˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘˘صض
ل˘صضف˘ب نا˘ك يذ˘لا بصسكم˘لا
لب˘ق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
نع نيلوؤوصسملا لكو ةلودلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
.ةديج اجئاتن تطعأا يتلاو

ةصسايصس نأا ،يناكرب حصضوأا
ا˘ه˘ت˘ج˘ه˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘م˘كو˘ح˘˘لا
ة˘˘مزأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘˘لا
تارارقلاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةبئاصص تناك ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا

ايجيردت عوجرلا اهنم ةصصاخ
حتفو ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا

دعاوق مارتحا عم تاونقلا لك
لاقو ،يحصصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
ناوألا نآا» سسمأا لوأا ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ب
قلغ دعب ةيداعلا ةايحلل دوعنل
ابلصس رثأا يذلاو رهصشأا6 ماد
،ةيداصصتقلا ةيع˘صضو˘لا ى˘ل˘ع
اذه عم سشياعتلاو فيكتلا عم
دعاو˘ق˘ب ماز˘ت˘للا˘ب سسور˘ي˘ف˘لا
ي˘ف ز˘جاو˘ح ع˘صضوو ة˘يا˘قو˘˘لا
سضعبلا انصضعب ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

هراصشتنا نم د˘ح˘ل˘ل ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
،ا˘ها˘ن˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘صشم˘˘لا

تارارق كانه نا ىلإا اريصشم
اهنمصضت ةصسوردمو ةمراصص
ابصسحت يحصصلا لوكوتوربلا

ميلعتلا يتداهصش تا˘نا˘ح˘ت˘مل
متيصس ،ايرولاكبلاو طصسوتملا
تاهجلا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ةرازو ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
سسيل هنأا طاقب دكأاو ،ةيبرتلا

سسفنو ،فوختلل عاد يأا كانه
لو˘خد˘ل˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘صشلا
ا˘م˘لا˘ط بق˘تر˘م˘لا ي˘صسرد˘م˘لا

،ةياقولا دعاوق˘ب ماز˘ت˘لا كا˘ن˘ه
ح˘˘صضوأا قا˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
ةكرح فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا نأا ي˘نا˘كر˘ب
ئناوملاو تايلولا نيب لقنلا

ع˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘ي ،تار˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
،سصا˘خ ي˘ح˘صص لو˘كو˘تور˘ب˘ل
ي˘ف ى˘ق˘ب˘˘ي لا˘˘كصشإلا ن˘˘كلو
نم فوخ˘ت˘لا بب˘صسب جرا˘خ˘لا
يف ةدوجوملا ةيئابولا ةلاحلا
ا˘صسنر˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م لود˘˘لا سضع˘˘ب
،بر˘غ˘م˘لا ى˘ت˘حو ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإاو
تلا˘˘˘ح˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
يف اهليجصست مت يتلا ىلوألا
ن˘˘م ةدراو تنا˘˘ك ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ذاخ˘تا بج˘ي كلذ˘لو ،جرا˘خ˘لا

سضرفو تاطايتحلا نم ةلمج
بن˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل ،طور˘˘˘صشلا سضع˘˘˘ب
ر˘ف˘صصلا ة˘ط˘ق˘˘ن ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

يذ˘˘˘˘لا بصسكم˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘صسخو
.ءابولا ةحفاكم يف هانققح

سسي˘˘ئر را˘˘صشا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
عامتجلا ىلإا ،ءابطألا ةدامع
دامتعل ،هتنجل هدقعتصس يذلا
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا
مدقملا ءاتف˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘م
يف تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
ريفوت نامصضل ،ربمفون حتافلا
ةن˘صسح˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا فور˘ظ˘لا

بتاكمو زكارم ىوتصسم ىلع
لك ر˘ي˘فو˘ت اد˘كؤو˘م ،عار˘ت˘قلا
ةكرحلا ةدوعل ةياقولا طورصش
. رئازجلا يف ةيصضايرلا

ك.اسضر

ربكأا تايحÓسصو تاناكمإاب
رييسستلا يف

جمدل عورسشم
ةيرئاز÷ا» ةسسسسؤوم
ANO«»و «هايملل

مهسسأا تاذ ةكرسش ‘
ريزو ،يقارب يقزرأا نلعأا
عورسشم نع ،ةيئاملا دراوملا
ةيرئازجلا» ةسسسسؤوم جمدل
ينطولا ناويدلا»و «هايملل
مهسسأا تاذ ةكرسش يف «ريهطتلل
تايحÓسصو تاناكمإا اهل نوكتسس
ششماه ىلع ريزولا حسضوأا.ربكأا

ةي’و ىلإا اهب ماق لمع ةرايز
هذه نأاب ،شسمأا لوأا ،ةنتاب
راطإا يف جردنت ةيلمعلا

ميظنت ةداعإ’ عسساو عورسشم
تحت يه يتلا تاسسسسؤوملا

،ةيئاملا دراوملا ةرازو ةياسصو
وه عورسشملا اذه نأاب افيسضم

،هيلع ةقداسصملا روط يف ايلاح
لمعلا يف عورسشلا عمزملا نمو
،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن هب
نيتاه جمد نأا ،يقارب ربتعاو
ةدحاو ةكرسش يف نيتسسسسؤوملا
دراوملا ةنلقعب حمسسيسس
قيقحت اذكو تاقفنلا شصيلقتو
يفو.ءادأ’ا يف رثكأا ةيلاعف
ريزولا فرسشأا ،لسصفنم قايسس
لفح ىلع ةي’ولا رقمب
ةدحول ديدجلا ريدملا بيسصنت
مت امك ،«هايملل ةيرئازجلا»
هذه نيب ةيقافتا ىلع عيقوتلا
باحسصأا نم اباسش21و ةسسسسؤوملا
ةسصتخملا ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

نيأا ،ةيئاملا دراوملا لاجم يف
ىلع ةقفاوملا يقارب ىطعأا
ةيجولورديه ةسسارد ءارجإا
.يزكرم ليومتب ةقطنملل

ع.لÓب



عطقم يف ،«ريملا» حصضوأا
ع˘قاو˘م سسمأا ح˘صست˘كا و˘يد˘ي˘˘ف
دنع هنأا ،يعامتجإلا لصصاوتلا
،ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘قو˘م ى˘لإا ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت

جتانلاو طفنلل ابرصست ظحل
طغصضو ةبر˘ت˘لا فار˘ج˘نا ن˘ع
تحاتجا يتلا تاناصضيفلا هايم
ءا˘˘ع˘˘برألا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
يلاوح يف هنأا دكأاو ،يصضاملا
ف˘صصن˘لاو ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘˘صسلا

˘˘˘مد˘˘˘قأا سسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم ن˘˘˘م
رانلا مارصضإا ىلع نولوهجم
نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،بو˘˘˘ب˘˘˘˘نألا ي˘˘˘˘ف
ةفرعم˘ل ة˘يرا˘ج تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.رانلا لاعصشإا يف نيببصستملا

ترا˘˘˘صشأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف «كار˘طا˘نو˘˘صس»
ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع سسمأا
اذ˘˘ه نأا ،«كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف
ىوتصسم ى˘ل˘ع ع˘قو بر˘صست˘لا

ةلاح يف وهو ةقطنملا يف ٍداو
نأا تن˘ل˘عأاو ،ًا˘ي˘لا˘˘ح نا˘˘صضي˘˘ف
،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا قر˘ف˘لا
تاعاصسلا نم ءادتبا ترصشاب
ءاوتحا˘ب ،سسمأا را˘ه˘ن˘ل ى˘لوألا

ط˘ف˘ن˘لا ة˘ي˘م˘˘ك سصا˘˘صصت˘˘ماو
طفنلا يبوبنأا يف  ةبرصستملا

لاغصشأا ءدب مت ثيح ،يداولاب
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘صصلا
ءارج نم ررصضت˘م˘لا ع˘ط˘ق˘م˘لا
عوقو روف كلذو ،تاناصضيفلا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا بر˘˘صست˘˘˘لا

موي،1KO بوبنألا ىوتصسم
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا سسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل

ي˘˘صسا˘˘ح) ءار˘˘م˘˘ح˘˘˘لا سضو˘˘˘ح
.ةدكيكصسو (دوعصسم

watan@essalamonline.com
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ناكŸا Úعب طفنلا ةيمك شصاصصتما ةيلمع أادبت «كارطانوصس» ـل ةينقتلا قرفلاو ةرطيصسلا ت– عصضولا

رانلا مارسضإاب Úلوه‹ مهتي يداولاب رويطلا مأا «Òم»
لوÎبلا برسست عقوم ‘

Êامصصع لفون

¤إا يدؤوŸا بوبنأ’ا طخ ‘ رانلا مارصضإاب Úلوه‹ ،يداولا ‘ رويطلا مأا ةيدلب شسيئر ،شساطرف شسيق مهتا
.ةيئيب ةثراك ¤إا يدؤوت تداك لوÎبلا نم تايمك هنم تبرصست يذلاو ةدكيكصس

دود˘ح ي˘ف سسمأا حا˘ب˘صص د˘ه˘صش
عدوتصسم ،ةقيقد55و11 ةعاصسلا
نيزنبلا ةطحمب تيزلا ليمارب هب
،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ع˘˘لا ر˘˘م˘˘حأا˘˘ب
سضرعت نع رفصسأا ايودم اراجفنا

.ةثلاثلا ةجردلا نم قورحل لماع
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘˘تو اذ˘˘ه
،نيعلا رمحأاب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةيامحلا ةيصسيئرلا ةدحولاب ةمعدم
لجأا نم ،طوجح ةدحوو ةيندملا
م˘ت ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه دا˘˘م˘˘خإا
ةرايصسو ءافطإا تانحاصش4 ريخصست

طابصض5 ـب ن˘ي˘م˘عد˘م فا˘ع˘˘صسإا
انوع11و ط˘˘˘˘با˘˘˘˘صض ف˘˘˘˘صصو
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ر˘يد˘م رو˘صضح˘ب
د˘ئا˘قو ،م˘ي˘هار˘˘بإا سصاو˘˘ك د˘˘ئار˘˘لا
رم˘حأا ةد˘حوو ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
ايلك قيرحلا دامخإا مت ثيح ،نيعلا

نم اهرواج امو ةطحملا ةيامحو
نم قيقحت حتف مت امك ،تانكصس

لجأا نم ةينمألا تاطلصسلا فرط
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
     .ثداحلل

رماوع لامك

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
02و ريطانق6 زجح نم ،فيطصس
ةدصسا˘ف˘لا ة˘طلو˘كصشلا ن˘م غ˘ل˘ك
ةيرود لÓخ ،ردصصملا ةلوهجم
ة˘ط˘ق˘ن ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘قر
تناك ،ةنيدملل يقرصشلا لخدملا

،ةيعفن ةبكرم نتم ىلع ةلمحم

ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا ثيح
قلعتي فلاخملا دصض ايئازج افلم
نود ة˘ي˘لوأا ة˘ي˘ئاذ˘غ ةدا˘م ل˘ق˘˘ن˘˘ب
ع˘˘م ،ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لا طور˘˘صش مار˘˘ت˘˘حا
تاهج˘ل˘ل ل˘صسرأا ،ما˘ت˘لا ماد˘ع˘نلا
.هيف تبلل ةصصتخملا ةيئاصضقلا

خباصش رامع

سشيجلل زرافمو تادحو تذفن
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
حتافلا ىلإا توأا52 نم ةدتمملا
،ةديدع تايلمع يراجلا ربمتبصس
با˘˘˘هرإلا ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
نع ترفصسأا ،ةمظنملا ةميرجلاو
عنصصلا ةيديلقت ةلبنق11 ريمدت
تاعامجلل معد يرصصنع فيقوتو
يلاوح زجح نع Óصضف ،ةيباهرإلا

ة˘حا˘طإلاو «ة˘ل˘طز» را˘ط˘ن˘ق21
،تايلو ةدعب تاردخم تانورابب
ةيلاعلا ةيفارتحلا ىدم سسكعي ام
دادعتصسلاو ةرمت˘صسم˘لا ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو
ر˘ب˘ع ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل م˘˘ئاد˘˘لا

.نطولا عوبر فلتخم
ينطولا عافدلا ةرازو تحصضوأا

تم˘ل˘صست سسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
ي˘فو ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن «مÓ˘˘صسلا»
تفصشك ،با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا

ينطولا سشيج˘ل˘ل زرا˘ف˘م تر˘مدو
ثح˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘صشلا

ةيدملاو ةصسبت نم لكب طيصشمتو
ةلبنق11 ة˘ف˘ل˘˘ج˘˘لاو ف˘˘ل˘˘صشلاو
فيقوت مت اميف ع˘ن˘صصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت

تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘˘عد ير˘˘˘صصن˘˘˘ع
ة˘˘˘ل�رو ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘هرإلا

ةبراحم قايصس يف امأا ،ناصسملتو
دقف ،ةمظنملا ةميرجلاو بيرهتلا

ةمخصض ةيمك دودحلا سسرح زجح
40 ـب ردقت جلاعملا فيكلا نم
لÓخ مارغوليك57.68و ريطانق
ةقطنم برق سشيتفتو ثحب ةيرود
اميف ،ةماعنلا ةيلوب قزروب نينج
سشيجلل ةكرتصشم ةزرفم تزجح
ةيمك ،راصشب ةيلو يف فينو ينبب
3 ـب ردقت ةداملا سسفن نم ىرخأا
ىر˘خأا زرا˘ف˘م تف˘قوأاو ،ر˘ي˘طا˘˘ن˘˘ق
كرد˘لا ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سسرحو دودح˘لا سسر˘حو ي˘ن˘طو˘لا
ةقرفتم تايلمع لÓخ لحاوصسلا
ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لاو نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
،راصشبو ةياجبو نازيلغو نارهوو
4 تز˘ج˘حو تارد˘خ˘م را˘˘ج˘˘ت6
نم ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك31و ر˘ي˘طا˘ن˘˘ق
.جلاعملا فيكلا

ة˘كر˘ت˘صشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘ك

،يبعصشلا ينطولا سشي˘ج˘ل˘ل ىر˘خأا
،ةليم ،ةدكيكصس ،نارهو  نم لكب
ة˘ل�رو اذ˘كو ةر˘˘كصسب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
تزجحو ا˘صصخ˘صش71 ،يداو˘˘لاو
4.6و سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق41457
06963و غ˘ب˘ت˘لا ةدا˘م ن˘م نا˘ن˘˘طأا

،ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا ن˘˘م ة˘˘مز˘˘˘ح
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو4431و
سسارح طبصض ا˘م˘ك ،تا˘بور˘صشم˘لا
ناجرملا ديصصل ةزهجأا5 لحاوصسلا
81و ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب

نم لكب ناجرملا نم امارغوليك
.ةبانعو ةلاقلا

ن˘ي˘عو تصسار˘ن˘م˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كبو
فودنت ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب ،ماز˘ڤ
ةكر˘ت˘صشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا ،تنا˘جو
301 ،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
62و نيتنحاصش تزجحو اصصخصش
ادلوم87 ،عفدلا ةيعابر ةبكرم
6 ،طغ˘صض ة˘قر˘ط˘م94،ايئابرهك
09 ،ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘صشك ةز˘ه˘˘جأا

ماخو ةراجحلا ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ا˘صسي˘ك
ةدام نم مارغوليك5.4و ،بهذلا

TNT،ليت˘ف˘لا ن˘م ار˘ت˘م63و
ةفلتخم ىرخأا تادعمو قعاصصلا
بيقنتلا تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست

،بهذ˘˘لا ن˘˘˘ع عور˘˘˘صشم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ن˘م ن˘ط54.61 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةدام نم نط51و ةيئاذغلا داوملا
اميف ،بيرهتلل ةهجوملا تنمصسإلا
‐ هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ زجح مت

رد˘˘ق˘˘ت دو˘˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل65202ـب
فرا˘˘ط˘˘لا،سسار˘˘هأا قو˘˘صس،ة˘˘˘صسب˘˘˘ت
،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.تصسارنمتو
حلاصصمو لحاوصسلا سسرح نكمت
طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه تلوا˘˘ح˘˘م
ىلع اوناك اصصخصش271 ذاقنإاو
لكب عنصصلا ةيديلقت براوق نتم
نا˘صسم˘˘ل˘˘ت ،نار˘˘هو ،ف˘˘ل˘˘صشلا ن˘˘م
مت اميف ،فراطلاو ةبانع ،لجيج
يعرصش ريغ ار˘جا˘ه˘م54 فيقو˘ت
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م
.راردأاو ةيادرغ،ناصسملت

ط.ةراصص

شسولهم شصرق41457و «ةلطز» راطنق21 يلاوح زجح
تاي’و ةدعب تاردخم تانورابب ةحاطإ’او

فقويو عنسصلا ةيديلقت ةلبنق11 رمدي سشيجلا
عوبسسأا فرظ يف ةيباهرإلا تاعامجلل معد يرسصنع

تيزلا ليماÈل عدوتصسÃ اديد– عقو ثدا◊ا

ةطحÃ راجفنا ‘ قورحب سصخسش ةباسصإا
ةزابيت ‘ Úعلا رمحأاب نيزنبلا

مغر تلحملا ديدع ىلع اهعيزوت ددصصب ناك اهبحاصص
يراجتلا مصسولاب ةيمازلإ’ا تانايبلا مادعنا

ةدسساف ةطلوكسش ريطانق6 نم رثكأا زجح
فيطسسب ردسصملا ةلوهجم

مهتاكلتمم ةقرصسو مهل دصصرتلا للخ نم تاقرطلا ربع ةراملا ىلع هكيرصشو يدتعي

ةمسصاعلا يف ةحلط نبب ميتنسس نويلم95 هبلسسو نطاوم ىلع ىدتعا هيف هبتسشم فيقوت

ينطولا بارتلا جراخ نوميقي5 مهنيب نم هيف هبتصشم اصصخصش54 فيقوت

ىلفدلا نيع يف رحبلا ربع «ةقرحلا» تÓحر ميظنت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسشب ةحاطإلا

ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا للخ ةيوجلا تابلقتلا رثإا ةصسبتو ةنتاب نم لكب شصاخصشأا3 ةافو

ءانب ةسشرو لخاد ةعفار طوقسس ءارج لامع3 كÓه

شسلجملاب وصضع مهنيب نم
يئ’ولا يبعصشلا

يف «ءاطسشن» ءاعدتسسا
قيقحتلل ةريوبلاب كارحلا
قيقحتلا يصضاق مامأا شسمأا لثم
ةمكحمل ةثلاثلا ةفرغلاب
مهنيب نم نابصش3 ،ةريوبلا

شسلجملا وصضع ،نابعصش نايزم
ةي’ول يئ’ولا يبعصشلا
.نيمهتمك مهعامصسل ةريوبلا

ةريوبلا ةمكحم تهجو دقو
شصاخصشألل ةرصشابم تاءاعدتصسا
يانب ،نابعصش نايزم نيينعملا
،زيزعلا دبع نايز ىلع ،ليبن
ةيدلب نم مهنم نانثا ردحني

ةيدلب نم رخآاو ،رزيح
يصضاق مامأا لوثملل ،ةريوبلا
ىلع ةثلاثلا ةفرغلاب قيقحتلا
شسمأا راهن نم ةرصشاعلا ةعاصسلا
ام بصسحو ،نيمهتمك مهعامصسل

عم نونماصضتم هنع ربع
عوصضوملا نإاف ،نيعدتصسملا

ربع تاروصشنمب قلعتي
.«كوبصسيافلا» ىلع مهتاباصسح

ف.ةريصصن
دادعإاو ةثجلا حيرصشت عم
يعرصشلا بيبطلا ريرقت

ةافو يف قيقحت حتف
ةسسبتب اقنسش باسش

ليكو شسمأا ةحيبصص رمأا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
،ةصسبت ءاصضق شسلجمب ةعيرصشلا

فورظلا يف قيقحت حتفب
عم اقنصش باصش ةافول ةصضماغلا

ريرقت دادعإاو ةثجلا حيرصشت
تناكو اذه.يعرصشلا بيبطلا
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
دق ،ةعيرصشلاب ةيندملا

لجأ’ شسمأا ةحيبصص تلخدت
ىفوتم شصخصش ةثج ليوحت
اماع72 يلاوح رمعلا نم غلبي

ةفوفلم ةدماه ةثج هيلع رثع
ةبقرلا لوح يكيتصسلب لبحب
فقصسب ةيبصشخ ةماعدب قلعمو
ءاملا قيرط يحب هلزنم
متيل ،ةعيرصشلاب شضيبأ’ا

ةرايصس نتم ىلع ةثجلا ليوحت
ةدحولا تاذل ةعباتلا فاعصسإ’ا
ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا

«يكوبصشلا دمحم» ىفصشتصسمب
.ةعيرصشلاب

ينابعصش رداقلا دبع

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اميف ،سسبلت ةلاح يف هيف هبتصشم
لو˘ح ة˘م˘ئا˘˘ق ثا˘˘ح˘˘بألا لاز˘˘ت ل
امهئادتعا ببصسب هفيقوتل هكيرصش
ايلام اغلبم هبلصسو نطاوم ىلع
.ميتن˘صس نو˘ي˘ل˘م95 ـب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
يف ،ةينمألا ةئيهلا تاذ تحصضوأا
«مÓصسلا» تملصست سسمأا اهل نايب
يتلا لاحلا ةيصضق نأا ،هنم ةخصسن

يمومعلا نمألا حلاصصم اهتجلاع

ةحل˘ط ن˘ب˘ب سسدا˘صسلا ير˘صضح˘لا
تقل˘ط˘نا ي˘قار˘ب ة˘ع˘طا˘ق˘م ن˘مأل
ة˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ا˘˘هراو˘˘طأا

سصاخصشأا دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م
ربع ني˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع نود˘ت˘ع˘ي
مهل دصصرتلا لÓخ نم تاقرطلا

،مهتاكل˘ت˘م˘مو م˘ه˘لاو˘مأا ة˘قر˘صسو
دعب ةقرفلا رصصانع نكمت ثيح
ن˘م ة˘م˘كح˘م د˘صصر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةلاح يف هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ن˘طاو˘م ى˘ل˘˘ع ىد˘˘ت˘˘عا ،سسب˘˘ل˘˘ت

95 هردق ايلام اغلبم هنم بلصسو
يف اهعاجرتصسا مت ميتنصس نويلم
ة˘يو˘ه دد˘ح˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا
كيرصش وهو يناثلا هيف هبتصشملا
لازت ل ثيح لاحلا ةيصضق يف
دعبو.هف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘م˘ئا˘ق ثا˘ح˘بألا
تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا
ميدقت مت ،اهب لومعملا ةينوناقلا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.ةيئاصضقلا

ب.نيرصسن

ة˘طر˘صشلا  ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت
،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘˘مأل
ةيروهمجلا ةباين عم قيصسنتلاب
ةحاطإلا نم ،ايميلقإا ةصصتخملا
ةمظنم ةيلود ةيمارجإا ةكبصشب
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ءا˘˘صضف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو
تÓحر ميظنت ىلع ينايربصسلا
رحبلا ربع ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا
غلابم لباقم ةيبوروأا لود ىلإا

اصصخصش54 فيقوت عم ،ةيلام
5 م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم

بارتلا جراخ نوميقي سصاخصشأا
،ةيعونلا ةيلمعلا هذه.ينطولا
تادعم ةدع زجح نع ترفصسأا

نم ل˘م˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ل˘ئا˘صسوو
ة˘˘كب˘˘صشلا هذ˘˘ه ءا˘˘صضعأا فر˘˘˘ط
نيقروز رارغ ىلع ،ةيمارجإلا
،ري˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘ير˘ح˘ب
مجح وذ هكرحمب يرحب قروز
ة˘˘صصا˘˘خ فذا˘˘˘ج˘˘˘م ،ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صص
زاهج ،ةيحايصس ةرايصس ،قروزلاب

ة˘ل˘صصو˘ب ،لو˘م˘ح˘م ر˘تو˘ي˘ب˘م˘˘ك
،ةدجنلل ة˘يرد˘صص61 ،ةير˘ح˘ب

ءاوه نيت˘ي˘نا˘ط˘ب ،ةا˘ج˘ن نا˘قو˘ط
،ةيودي ح˘ي˘با˘صصم3 ،ةدج˘ن˘ل˘ل

33 ،نيزن˘ب˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘ف˘صص
نم ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م ،لا˘ق˘ن ا˘ف˘تا˘ه
162 ـب ردقي ةين˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا

يلام غلبم اذكو ،ميتنصس نويلم
ـب رد˘ق˘ي ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
لامكتصسا دعبو.وروأا09091
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جإا
ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا

شش.ةليبن

حوارتت لامع3 سسمأا لوأا يقل
ءارج مهفتح04و63 نيب مهرامعأا
21 ـلا قباطلا نم ةعفار طوقصس
ةبورخ يحب ءانبلا تاصشرو ىدحإاب
،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘ن˘يد˘م ي˘حاو˘صض ي˘ف
مهنم نينثا يتثج ليوحت مت ثيح
ىلإا ناكملا نيعب مهعرصصم اوقل
ةصسصسؤوملاب ثثجلا ظفح ةحلصصم
ي˘صش و˘˘ت˘˘صسنرأا» ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا

امنيب ،ةيلولا ة˘م˘صصا˘ع˘ب «ارا˘ف˘ي˘غ
(ةنصس83) ثلا˘ث˘لا ل˘ما˘ع˘لا ظ˘ف˘ل
هصسافنأا ةجرح ةلاح يف ناك يذلا

تلاجعتصسلا ةحلصصم˘ب ةر˘ي˘خألا
ةصسصسؤوملا تاذل ةيحارجلا ةيبطلا
ة˘يا˘م˘ح˘لا تما˘قو اذ˘ه.ةيحصصلا
ةدحولا تاي˘لآا ر˘ي˘خ˘صست˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
نيتيوناثلا نيتد˘حو˘لاو ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
لÓخ ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسوو ة˘بور˘خ˘ب

تح˘ت˘ف ا˘م˘ك ،ل˘خد˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
.ثداحلا اذه تاصسبÓم يف اقيقحت
ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نم لكب تايفو3 ةيندملا ةيامحلا
ةعاصس42 ـلا لÓخ ةنتابو ةصسبت

ةيوجلا تابلقتلا رثإا  ىلع ،ةريخألا
ىوتصسم ىلع راطمألا طقاصستو
مت ثيح ،نطولا تايلو فلتخم
ي˘ت˘ث˘˘ج لا˘˘صشت˘˘نا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
94 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
داو لويصس امه˘ت˘فر˘ج ،ة˘ن˘صس15و
ةرايصس نتم ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ،ة˘ي˘فا˘عو˘ب
غلبي سصخصش ةافوو ،ةيموب ةيدلبب
نجب ةيدلبب ةنصس32 رمعلا نم
داو هايم لويصس هتفرج ةصسبت ةيلوب
.ترانيدت

خ.رصصان / ب.دلاخ
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انب مهعمجت Óف ًابرع اوصسيل مهنأاك
،ةنيصصرلا اهتغلو ةل˘ي˘صصألا ة˘بور˘ع˘لا

ةليبنلا مهميصشو ،مهتماهصشو برعلاو
ةيلاعلا مهميقو ،ةع˘ي˘فر˘لا م˘ه˘قÓ˘خأاو
ليصصألا مهمركو ،ةتفÓلا مهتريغو
دودمملا مهؤواطعو ،ريبكلا مهدوجو
م˘ه˘ت˘ب˘˘صضغو ،ع˘˘صساو˘˘لا م˘˘هؤوا˘˘خ˘˘صسو
،ة˘ي˘م˘ي˘م˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘هو ة˘˘ير˘˘صضم˘˘لا

م˘˘ه˘˘تد˘˘ج˘˘نو ة˘˘يو˘˘خألا م˘˘ه˘˘تر˘˘˘صصنو
مهتريغو ةيبألا مهتخرصصو ،ةيروفلا
،ميقلا هذه نع ءابرغ اودغف ،ةيرمعلا

،اهنودب نيخوصسم˘م ،ا˘ه˘ن˘م ن˘يدر˘ج˘م
،اهنع ًادي˘ع˘ب ن˘ي˘نا˘ه˘م ،ا˘هر˘ي˘غ˘ب ءلذأا

نومتني لو اهيلإا نوبصستني ل مهنأاكو
ل م˘ه˘˘نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘كلو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
نأا نو˘ل˘هأا˘ت˘صسي لو ،ا˘ه˘˘نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي
اوصشيع˘ي نأا وأا ،ا˘ه˘ل˘ظ ي˘ف او˘ل˘ظ˘ت˘صسي
دقف ،اهب اوفصصوي نأا وأا ،اهفنك تحت

او˘لد˘ب˘˘ت˘˘صساو ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م اور˘˘ي˘˘غ
اوحبصصأاف ،اهميق او˘ب˘ل˘قو ،ا˘ه˘تادر˘ف˘م
لو ةبورعلاب مهل ةقÓع ل رخآا ًائيصش
.اهعم نوقتلي
نإاو نيمل˘صسم او˘صسي˘ل ًا˘صضيأا م˘ه˘نأا˘كو
ةÓصصلاب انمامأا اورهاظتو ،كلذ اوعsدا

مارحإلا بايث اوصسبلو ،ةاكزلا اوsدأاو
مه˘م˘صسا نا˘كو ،تي˘ب˘لا لو˘ح او˘فا˘طو
،د˘م˘ح˘مو ٌد˘م˘حو د˘م˘حأاو ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ًادمحم نأاو هللا لإا هلإا لأا اودهصشو
م˘ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا نأا لإا ،ه˘˘ل˘˘لا لو˘˘صسر
ى˘ل˘ع او˘ب˘ل˘ق˘ناو م˘˘ه˘˘ن˘˘يد˘˘ل او˘˘ب˘˘كن˘˘ت
موي مهتديقع نع اولختو ،مهمÓصسإا

ى˘˘لوألا م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘˘ف او˘˘˘طر˘˘˘ف نأا
يف ٌةيآا وه يذلا ،ىصصقألا مهدجصسمو
ميظعلا انمÓصسإا نم ٌءزجو هللا باتك
اونوكي نأاب اوصضرو ،فينحلا اننيدو
مهيف لجو زع هللا لاق نمل ءايلوأا
،ا˘˘˘ن˘˘˘ل ًةواد˘˘˘ع سسا˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘صشأا م˘˘˘ه˘˘˘نأا

،م˘˘ه˘˘ب او˘˘فر˘˘ت˘˘˘عاو م˘˘˘هو˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘صصو
اوعفرو ،مهعم اوعبطو مهولبقتصساو
مهsنأا˘كو ،م˘هد˘ي˘صشن او˘فز˘عو م˘ه˘م˘ل˘ع
ًةوخإاو ،اوقÓت ٍةقرف لوط دعب ءاقصشأا
مهل تنÓف ،اوحلاصصت ٍةموصصخ دعب
تقرو ،مههوجو مهل تصشبو ،مهبولق
،مهصسوفن مهب تدعصسو ،مهتاملك مهل
م˘ه˘ن˘ع او˘ف˘عو ا˘صضر˘ب م˘هو˘ح˘˘ما˘˘صسو
مهل اومدقو مهل اوفصسأا امبرو ،ٍةبحمب
رجاه نم سضيوعتب اولبقو ،راذتعلا

.لحرو مهنم
او˘ع˘قو ن˘م ل˘ب˘ق˘ي ف˘ي˘ك يردأا تصسل
،اولبقتصساو اوفرتعا نمو ،اوحفاصصو
مهباوبأا اوعرصشيو مهدÓب اوحتفي نأا
لهأا ءامد نم هيدي لصسغي مل ٍودعل

ةراغإلا نع هتارئاط فقوتت ملو ،ةزغ
م˘ه˘تو˘ي˘ب ر˘ي˘مد˘تو ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ى˘˘ل˘˘ع
هصشيج ةداق عنتم˘ي م˘لو ،م˘ه˘ن˘كا˘صسمو
قÓ˘˘˘˘طإا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ماوألا راد˘˘˘˘˘صصإا ن˘˘˘˘˘ع
عفاد˘م˘لا تا˘هو˘ف ح˘ت˘فو ،خ˘يراو˘صصلا

كدو ،ةزغ عاطق فصصقل تابابدلاو
،ةعورملا ةيبرحلا مهفئاذ˘ق˘ب ه˘تا˘ب˘ن˘ج
يف ،ًايلود ةمرحم˘لا م˘ه˘ل˘با˘ن˘ق م˘م˘حو
عاطقلا هيف نورصصاحي يذلا تقولا

سشي˘ع˘لا ل˘ب˘صس ن˘م ه˘ل˘هأا نو˘مر˘˘ح˘˘يو

ط˘صسبأا م˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ق˘ي˘صضيو ،م˘ير˘كلا
ءاودلا مهنع نوعنميو ،ةايحلا لبصس
نود˘˘صصو˘˘يو ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو ءاذ˘˘غ˘˘لاو
نوقنخيو ،تاباوبلاو رباعملا مهمامأا
لظ يف هتاناعم يف نوديزيو هلهأا

عاطقلا ىلإا للصست يذلا انوروك ءابو
،مهدونج نم هلهأا ىلإا لقتناو ،مهنم
تا˘ه˘ج˘لا د˘يوز˘ت ن˘˘ع او˘˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ما م˘˘ث
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا˘ب ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
.ةيربخملاو ةيجÓعلاو ةيئاقولا
مئارجلا هذه لك نأا رمألا يف بيرغلا
قح يف يليئارصسإلا ودعلا اهبكترا دق
ٍةنلعم ٍةروصصب ،هناكصسو ةزغ عاطق
ٍديدهتو ٍحصضاف ٍرارصصإابو ،ٍةفوصشكمو
نم بصضغ نم ٍفوخ Óبو ،ٍخراصص
،مهحلا˘صصي ن˘م ةر˘ي˘غ وأا م˘ه˘صضوا˘ف˘ي

ل ة˘ي˘بر˘ح˘˘لا ه˘˘تار˘˘ئا˘˘ط تنا˘˘ك ثي˘˘ح
يف ،ةيجم˘ه˘لا ا˘ه˘تارا˘غ ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت
سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا

ةريبكلا هتاحاجنب حجبتي مهتموكح
رخفيو ،ةيبرعلا ةمظنألا قارتخا يف
هدÓ˘ب˘ل مد˘ق ا˘مو ،ز˘ج˘نأاو ق˘ق˘˘ح ا˘˘م˘˘ب
ع˘يذ˘ي نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘بو ،ه˘ب˘ع˘صشل ل˘م˘عو
سضع˘˘ب ع˘˘م ةرو˘˘صصم˘˘لا ه˘˘تا˘˘م˘˘لا˘˘كم
هل م˘ه˘ت˘حر˘ف اور˘ه˘ظأا ن˘يذ˘لا ،بر˘ع˘لا

مÓصسلا˘ب م˘ه˘تدا˘ع˘صسو ه˘ب م˘ه˘با˘حر˘تو
هتاثداحمو هتلاصصتا نع نلعيو ،هعم
ٍةديدج ٍتايقافتاب رصشبيو ،مهريغ عم
يف عفترت بهللا ةنصسلأا تناك ،مهعم
ديمت هصضرأا تناكو ،ةزغ عاطق ءامصس
يتلا لبانقلا لوه نم هلهأاب لزلزتتو

ا˘ه˘ف˘صصق˘تو ه˘تار˘ئا˘ط ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت تنا˘ك
.هخيراوصص
ٍرويغٍ ملصسمل لو ٍرح يبرعل ناك ام
،هتحلاصصمو ودعلا ةقداصصمب لبقي نأا

هيديأا امنيب ،هتلاومو هب فارتعلاو
ه˘حÓ˘صسو ،ه˘ت˘مأا ءا˘ن˘بأا ءا˘مد˘ب ة˘ثو˘ل˘م
م˘ه˘ي˘ف ن˘خ˘ث˘ي ،م˘هدا˘صسجأا ي˘ف ٌل˘غو˘م
حيبتصسيو مهءامد كفصسيو ،مهلتقيو
درصشيو مهئا˘ن˘بأا˘ب كت˘ف˘يو ،م˘ه˘تا˘مر˘ح
فصصقيو مهلاجر لقت˘ع˘يو ،م˘ه˘ب˘ع˘صش
بر˘خ˘يو م˘ه˘تو˘ي˘ب ر˘مد˘يو ،م˘ه˘تاد˘ل˘˘ب
ءي˘صسيو م˘ه˘ن˘ي˘ب د˘صسف˘يو ،م˘˘ه˘˘عورز
نم مهدرجيو مهقوقح ركنيو ،مهيلإا

مهتاصسدقم ىلع يدتعيو ،مهتاكلتمم
،مهدجاصسم يف ةÓصصلا نم مهمرحيو
ه˘خ˘يرا˘ت نأاو ه˘ل سضرألا نأا ي˘˘عد˘˘يو
مرح اهنم هنأاو ،مدقلا يف ٌلغوم اهيف
ملظ دق خيراتلا يف هنأاو ،داع اهيلإاو
هيلإا ديعتو ،هفصصنت نأا ممألا ىلعو
داصس يذلا هكلمو ناك يذلا هدجم
.دابو
تايقافتا ىلع نوعقوملا نظي امبر
لينل ودعلا ءارو نوثهÓلاو ،مÓصسلا

ى˘صضر˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ،هدو بصسكو ها˘˘صضر
،ققح امب ع˘ن˘ق˘ي˘صسو ،ذ˘خأا ا˘م˘ب م˘ه˘ن˘م
ا˘م ظ˘ف˘ح˘ي˘صسو ،ع˘قو ا˘م مر˘ت˘ح˘ي˘صسو
قافتلاب نوكتصس مهدÓب نأاو ،دهاع
،ًءاخرو ًءا˘خ˘صسو ،ًا˘م˘ي˘ع˘نو ًة˘ن˘ج ه˘ع˘م
مهنأاو ،ءا˘ح˘ي˘ف ًة˘نادز˘م ءا˘ن˘غ ءار˘صضخ
ه˘ع˘م قا˘ف˘تلا ل˘ظ ي˘ف نو˘م˘ع˘˘ن˘˘ي˘˘صس
اوملع امو ،نامألاو ةمÓصسلاو نمألاب

،مهيلع بلقنيصسو مهيف عمطيصس هنأا
عم ف˘لا˘ح˘ت˘ي˘صسو م˘هد˘صض ر˘مآا˘ت˘ي˘صسو
لو مهنم ذخأايصسو ،مهيلع مهموصصخ
لو م˘ه˘ي˘ل˘ع بذ˘كي˘صسو ،م˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
م˘ه˘ت˘ل˘ب˘ج ي˘ه هذ˘ه˘ف ،م˘ه˘ع˘م قد˘صصي
يتلا ةصضيرم˘لا م˘ه˘ت˘طر˘فو ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا

يذلا ،قداصصلا هللا باتك اهنع انثدح
نم لو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ل
.هفلخ
بر˘ع˘لا ا˘ن˘ناو˘خإا ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ٌبي˘˘ع
يف انؤواكرصش ،نومل˘صسم˘لا ا˘نؤوا˘ق˘صشأاو
ة˘بور˘ع˘لا ي˘˘فو ،ن˘˘يد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا

سضرألا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نار˘˘ي˘˘جو ،مÓ˘˘˘صسإلاو
يرمعل هب نوموقي ا˘م˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو
ل ،نيهم يزخم ٌلعفو ٌنيصشم ٌبيع
هب لبقي لو ،ماركلا رارحألاب قيلي
مهلعفل مهبوعصش نإاو ،ءÓبنلا ءافرصشلا

نلو ،ةصضراعم مهت˘صسا˘ي˘صسلو ةر˘كن˘م
ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘م نو˘˘صضرا˘˘ع˘˘ي او˘˘كف˘˘ن˘˘ي

اهتلعف نع عجارتت ىتح مهتاموكح
ن˘ع بو˘ت˘تو ا˘ه˘ت˘م˘ير˘ج˘ب فر˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ميدقلا اهدصشر ىلإا دوعتو ،اهتيصصعم
قحل˘ل ر˘صصا˘ن˘م˘لا ،م˘ي˘كح˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘عو
لو لدعأا سسيلو ،لطابلل يداعملاو
نم ،ًةدوم لجو زع هللا نم برقأا
ةدناصسمو ،ا˘ه˘ل˘هأاو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ةر˘صصن
ةداعتصساو ،اهتموا˘ق˘م م˘عدو ا˘ه˘ب˘ع˘صش
اذهف ،اهتيوه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ا˘ه˘ق˘ح
،ا˘ن˘صسوؤور ه˘ب ع˘فر˘ن ٌل˘˘م˘˘ع ير˘˘م˘˘ع˘˘ل
،انفادهأا هب ققحنو ،انودع هب يهابنو
.ىلاعتو هناحبصس انبر هب يصضرنو
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ٌةيبرع ٌتابيخو ٌةيكيرمأا ٌبسساكمو ٌةيليئارسسإا ٌحارفأا

ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا تف˘˘˘كع
ةقطنم ىلإا اهوثوعبمو ،نطنصشاو
د˘يرا˘ج ة˘صسا˘ئر˘ب ط˘صسوألا قر˘˘صشلا

ر˘م˘تؤو˘م˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘ل˘ل ،ر˘˘ي˘˘ن˘˘صشو˘˘ك
سسي˘ئر˘لا هد˘ق˘ع˘ي˘˘صس يذ˘˘لا مÓ˘˘صسلا
عيقوتلل بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كير˘مألا

نيب ةديدجلا مÓصسلا ةيقافتا ىلع
ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا ة˘لود
سصرحي ثيح ،ينويهصصلا نايكلاو
هتلم˘ح ن˘م˘صض ي˘كير˘مألا سسي˘ئر˘لا
روصضح ىلع ،ةيصسائرلا ةيباختنلا

ةدا˘˘ق ن˘˘م ٍدد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘كرا˘˘صشمو
ي˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ءا˘˘م˘˘عزو
ةيبرعلا ةكل˘م˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
ا˘˘هروز˘˘ي˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا

تارا˘˘مإلا ة˘˘لود د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ن˘˘صشو˘˘ك
يف ةكراصشملا ةرورصضب اهعانقإل
ٍلود نع Óًصضف ،لإاو عيقوتلا لفح
،ًا˘ي˘م˘صسر ة˘˘ع˘˘قو˘˘م ىر˘˘خأا ٍة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
.ًانلعو ًارصس ًايلمع ةعبطم ىرخأاو
ي˘˘كير˘˘˘مألا د˘˘˘فو˘˘˘لا ةرا˘˘˘يز ي˘˘˘تأا˘˘˘ت
و˘بأا» ى˘لإا كر˘ت˘صشم˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا

ة˘ي˘كير˘مألا ة˘ط˘خ˘لا ن˘م˘صض «ي˘˘ب˘˘ظ
زيزعت ىلإا فدهت يتلا ،ةيليئارصسإلا
ٍة˘يلو˘ل بمار˘ت سسي˘ئر˘لا زو˘ف سصر˘ف
يأا يف وهاينتن قوفت نامصضو ،ٍةيناث
لاح يف ،ٍةمداق ةيناملرب ٍتاباختنا

ٍتاباختنا ىلإا بهذو تصسينكلا لح
قلطملاب يفني ل اذه نكلو ،ٍةعبار
راد˘ج قر˘خ˘ل ًا˘ع˘م ن˘ي˘فر˘ط˘لا ي˘ع˘صس
تايقافتا عيقوتو ،ةيبرعلا ةعطاقملا
ليعفتو ،ةمظنألا سضعب عم ٍمÓصس
،ا˘ه˘ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
نم نيينيطصسلفلا د˘ير˘ج˘ت˘ل ًاد˘ي˘ه˘م˘ت

نم مهنامرحو ،ةيبر˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ن˘صضا˘ح
مهعفدو ،ًاميدق مهل ناك يذلا قمعلا
طور˘˘˘صشلا˘˘˘ب لو˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ٍسسأا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب

ٌسضور˘ع˘م و˘ه ا˘م˘بو ،ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا
لإاو ،ًاي˘ل˘ي˘ئار˘صسإاو ًا˘ي˘كير˘مأا م˘ه˘ي˘ل˘ع
ًةأا˘ج˘ف م˘ه˘صسف˘نأا نود˘ج˘ي˘˘صس م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
م˘ه˘ع˘م د˘حأا ل ،ءار˘ع˘لا ي˘ف م˘˘هد˘˘حو
م˘ه˘˘ع˘˘م ف˘˘ق˘˘ي ن˘˘م لو ،م˘˘هد˘˘نا˘˘صسي
.مهديؤويو
م˘ه˘ت˘حر˘ف نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ِف˘خ˘ي م˘˘ل
راطم سصغ ذإا ،ةرايزلا هذهب ةريبكلا
نييفحصصلا تا˘ئ˘م˘ب «نو˘يرو˘غ ن˘ب»
،ءا˘˘ب˘˘نألا تلا˘˘كوو ن˘˘يرو˘˘صصم˘˘لاو
،نيبقارملاو نيعباتملا فلآا مهعمو
ةيندملا ةرئاطلا تÓجع تبقار يتلا
لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوألا
ٍةرم لوأل طحتصس يتلا ،ةيليئارصسإلا
ةمصصاعلا راطم يف ٍةينلع ٍةروصصب
ةحرف نكلو ،«يبظ وبأا» ةيتارامإلا
نوك ،ةفعاصضم تناك نييليئارصسإلا

قر˘غ˘ت˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘لا هذ˘ه
اهنإاف ،ٍتاعاصس ةينامث نم رثكأا ًاميدق
ة˘ثÓ˘ث ةد˘م ةر˘م˘لا هذ˘ه قر˘غ˘ت˘صست˘صس
يف قلحتصس ا˘ه˘نو˘ك ،ط˘ق˘ف ٍتا˘عا˘صس
ةرملل ةيدوعصسلاو ةيندرألا ءاوجألا
راطم ىلإا اهقيرط يف يهو ،ىلوألا
هذه˘ب ا˘ه˘نأا˘كو ،ي˘لود˘لا «ي˘ب˘ظ و˘بأا»
ًاحتفو ،ًاجودزم ًاعيبطت ققحت ةلحرلا
نيتلودو ،نيتيبرع نيتمصصاعل ًايئانث
ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘˘غ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
ا˘م˘م ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘يرو˘˘ح˘˘م
عم عيبطتلا كلذ دعب اهيلع لهصسيصس
لاجملا نم ديزم˘لا ح˘ت˘فو ،ا˘م˘هر˘ي˘غ
يندملا مهنار˘ي˘ط˘ل ي˘بر˘ع˘لا يو˘ج˘لا
دعب يتأايصس يذلا يركصسعلا مث ،لوأا
.ًانيقي كلذ
ظفحيصس يتلا ةرئاطلا هذه حتفتصس
،ا˘ه˘ل˘كصشو ا˘ه˘عو˘ن نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
تÓحرلا نم ديزملا وحن قيرطلا
نصشدتصسو ،نيفرطلا نيب ةلدابتملا

ةمظنملا ةيندملا ةحÓملا طوطخ
اه˘نأا م˘غرو ،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لاو
،ةثÓث ٍتاغلب مÓصسلا مصسا تلمح
لإا ،ةيزيلجنإلاو ةيربعلاو ةيبرعلا
ي˘ل˘صصألا ا˘ه˘م˘صسا˘ب تظ˘ف˘ت˘حا ا˘ه˘نأا
يربعلا مصسلا وهو ،«داج تايرك»
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ة˘ن˘طو˘ت˘صسم˘ل˘ل
ي˘˘تد˘˘ل˘˘ب ي˘˘˘صضارأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تئ˘˘˘صشنأا
ة˘˘ي˘˘صشن˘˘م˘˘˘لا قار˘˘˘عو ا˘˘˘جو˘˘˘لا˘˘˘ف˘˘˘لا
.نيتينيطصسلفلا

ر˘خآا ًا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا ًاد˘˘فو نأا ًا˘˘م˘˘ل˘˘ع
مايألا يف «يبظ وبأا» ىلإا هجوتيصس
نوكيصس هنكلو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ة˘م˘ه˘م ه˘ل ًا˘ير˘كصسعو ًا˘ي˘ن˘˘مأا ًاد˘˘فو
دفولا وهو ،ةددحم ةفيظوو ةصصاخ
لصصفو ،هتلحر وهاينتن أاجرأا يذلا

،لوألا قيرفلا ة˘م˘ه˘م ن˘ع ه˘ت˘م˘ه˘م
ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ه˘ت˘م˘ه˘م نو˘كت˘صس يذ˘لا
نم نول˘صسر˘ي ،ة˘ي˘نا˘جر˘ه˘م ة˘ي˘ئا˘عد
لودلا ىلإا ةيصسايصس لئاصسر اهلÓخ
ة˘ف˘ئا˘خ˘لا كل˘تو ة˘ب˘غار˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ى˘لإاو ،ةددر˘ت˘˘م˘˘لا

انرصصتنا اننأا اهيف مهنوربخي ،ًةماع
لب ،اند˘حو د˘ع˘ن م˘ل ا˘ن˘نأاو ،م˘كي˘ل˘ع
،ا˘˘ن˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘كلود تتا˘˘˘ب
ا˘ند˘يؤو˘ت ،ا˘ن˘ب˘نا˘ج ى˘لإا ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘نأاو
متنأا امنيب ،انعم عبطتو انرصصانتو
مكعم د˘حأا لو م˘كد˘حو م˘ت˘ح˘ب˘صصأا
.مكديؤويو مكدناصسي

ىلع بذكن لو انصسفنأا عدخن ل
نويليئارصسإلا بصسك دقف ،انصضعب
ا˘م˘م ر˘ث˘كأا او˘ق˘ق˘˘حو ،اور˘˘صسخ ا˘˘مو
ه˘ب او˘م˘ل˘ح ا˘م˘م ل˘صضفأاو او˘ع˘˘قو˘˘ت
نويكيرمألا مهع˘م حر˘فو ،او˘ن˘م˘تو
م˘˘صصاو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ف ،اود˘˘˘ع˘˘˘صسو
،ح˘ت˘ف˘ت ًا˘عا˘ب˘ت م˘ه˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

،ع˘صضخ˘ت ًا˘ي˘ل˘ك م˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘نأاو

،بحرت مهتاجتنمبو مهب اهقاوصسأاو
بطصشي اه˘ع˘م دو˘صسألا م˘ه˘خ˘يرا˘تو
اهنأاكو ،لدبتصسيو ريغيو ،سضيبيو
لو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع ًا˘˘˘صضرأا تل˘˘˘ت˘˘˘حا ا˘˘˘م
امو ،ٍةيبرع ٍةلود ةمرح تحابتصسا
،ا˘هءا˘ن˘بأا تل˘ت˘قو ا˘ه˘ب˘ع˘˘صش تدر˘˘صش
.ًاريمدتو ًابارخ اهيف تصساجو
،هتامحو هجوتو ،هتاعرو ودعلا أاجل

ٍبورح وحن مÓصسلا تايقافتا ربع
لو ،نوحبري اهلÓخو نوبصسكي اهيف
نوهجاوي لو ،رئاصسخ اهيف نودبكتي
ل˘˘ب ،تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت وأا ًا˘˘با˘˘ع˘˘صص ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،ٍة˘ن˘ي˘نأا˘م˘طو ٍة˘ق˘˘ث˘˘ب ا˘˘ه˘˘نو˘˘صضو˘˘خ˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا˘˘ف ،ٍنا˘˘مأاو ٍة˘˘مÓ˘˘صسو
ٌة˘عداو ،ة˘م˘˘عا˘˘ن ةو˘˘خر م˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
،م˘ه˘ل سشب˘تو م˘ه˘ب بحر˘ت ،ٌة˘م˘لا˘˘صسم
يدبت لو ،مهل ًةيحت ةعبقلا عفرتو
لب ،ًاطخصس مهيلع وأا ًابصضغ مههاجت
تلاصصلا نيزتو ،مهلابقتصسل فخت
نولوؤوصسم˘لا ف˘ط˘صصيو ،م˘ه˘مود˘ق˘ل
بيحرتلاو مهتحفاصصمل راطملا يف
ة˘ي˘ق˘ي˘صسو˘م˘لا قر˘ف˘لا ئ˘ي˘ه˘تو ،م˘ه˘˘ب
يف عفرتو ،ينطولا مهديصشن فزعتل
نا˘ك ي˘ت˘لا م˘ه˘مÓ˘عأا ا˘هدÓ˘ب ءا˘م˘˘صس
ٌةنايخ اهب فارتعلاو ،ةميرج اهعفر
.ٌطيرفتو
ىلع نويليئارصسإلا ل˘صصح˘ي مو˘ي˘لا

نار˘˘˘˘ف˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو ةءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا كو˘˘˘˘كصص
نودهميو ،نايصسنلاو ةح˘ما˘صسم˘لاو
د˘يز˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ل˘ي˘ب˘صسلا

،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘لا او˘ل˘خد˘ي˘ل ا˘ه˘˘ن˘˘م
اودف˘ن˘ت˘صسيو ا˘ه˘تار˘ي˘خ˘ب او˘م˘ع˘ن˘يو
،اهتاردقم نم اوديفتصسيو اهلاومأا

ًةمدخ اه˘ي˘ف ٍءي˘صش ل˘ك او˘ل˘غ˘ت˘صسيو
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ًا˘ف˘ي˘ظو˘تو ،م˘ه˘عور˘صشم˘ل
ن˘م ةو˘جر˘م˘لا ة˘يا˘غ˘لا˘ف ،م˘ه˘˘فاد˘˘هأا
عيبطتلا دنع فقوتت ل مهتايقافتا

قاوصسألا حت˘فو ،تارا˘يز˘لا لدا˘ب˘تو
لب ،تارامثتصسلا يف ةكراصشملاو
ةيصضقلا بطصش ىلإا نوعلطتي مهنإا
نايصسنو ،ا˘ه˘ئا˘ه˘نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ه˘˘لاد˘˘ب˘˘ت˘˘˘صساو ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف م˘˘˘صسا
مهل ًةراج نوكتصس يتلا ،ليئارصسإاب
ةقطنملا جيصسن نم Óًيصصأا ًاءزجو
.اهلهأا ةيوهو اهناكصس ةبيكرتو
،ةلدا˘ع˘م˘لا تر˘ي˘غ˘تو ةد˘عا˘ق˘لا تت˘ب˘ث
ةوصشنلا مغر ،اهكردأاو ودعلا اهمهفو
ي˘ت˘لا ةر˘كصسلاو ،ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

او˘˘تا˘˘ب م˘˘ه˘˘نأا لإا ،م˘˘ه˘˘˘صسوؤور تأÓ˘˘˘م
ي˘˘ف او˘˘ح˘˘بر˘˘ي ن˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا نو˘˘˘كرد˘˘˘ي
ي˘ف اوزو˘ف˘ي ن˘لو ،ا˘ن˘ع˘م م˘ه˘كرا˘˘ع˘˘م
مهفادهأا اوققحي نلو ،اندصض مهبورح
.انيلع مهناودع نم ةوجرملا
تر˘ي˘˘غ˘˘تو لاو˘˘حألا تلد˘˘ب˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
را˘ثو بع˘صشلا سضف˘ت˘ناو ،فور˘ظ˘˘لا
،ة˘موا˘ق˘م˘لا ة˘كو˘صش تصسقو ،ل˘هألا

،هحمر رصسكناو ودعلا فيصس ملثتو
دعي ملو ،ههجو هاصشو هفنأا غرمتو
لو ،ناديملا سسراف نوكي نأا ًارداق
تا˘ب ل˘ب ،ر˘ه˘ق˘ي ل يذ˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
،ر˘حد˘يو مز˘˘ه˘˘يو ،ر˘˘صسكيو بل˘˘غ˘˘ي
،بحتنيو يكبيو ،دقفيو رصسخيو
ادغ دقف ًادودحم ًابصسك ققح نإاو
رئاصسخو ةظهاب ًانامثأا هلباقم عفدي

دق هنامز نأا كردي تابو ،ةريبك
،ىهتنا دق يعونلا هقوفت نأاو ،ىلو
لو ةد˘ي˘˘كأا د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ه˘˘ت˘˘ب˘˘ل˘˘غ نأاو
ىر˘ب˘كلا ه˘بور˘˘ح Ó˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘م˘˘صضم
نيب ىرغ˘صصلا ه˘بور˘ح لو ،ه˘ع˘ف˘ن˘ت
ةيرصشبلا هرئاصسخف ،هيدجت نيبرحلا
هتعجوأا دق ةريغصصلا هكراعم يف
هلصشفو ةيودملا همئازهو ،هتملآاو
دق هر˘ي˘ب˘كلا ه˘بور˘ح ي˘ف رر˘كت˘م˘لا
.هتطنقأاو هتصسأايأا
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«ةيعامتج’ا شصيسصاحتلا»و «تافسسوفلا ليو–و لÓغتسسا» اهنم
ةسسبتب ديد÷ا ›اولا رظتنت ةنخاسس تافلم
هذه لÓخ متي نأا بقترملا نم
ديدج˘لا ي˘لاو˘لا بي˘صصن˘ت ،ما˘يألا

سسأار ىلع ،جاحد ةكربلا دمحم
،ةصسبت ةيلول يذيفنتلا زاهجلا

،هللاطع يتلو˘م ي˘لاو˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ
ماهملا سسفن لغصشيل لوح يذلا
يلاولا رظتنتو ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب
ةهجاوب ةل˘ي˘ق˘ث تا˘ف˘ل˘م د˘يد˘ج˘لا
ةيقرصشلا دودح˘لا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
طحم ىلإا تلوحت يتلاو ةصسبت
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ظ˘نأا
ةيمنتلا نل ،ةيوم˘ن˘ت˘لا نوؤو˘صشل˘ل
ر˘ي˘صست تح˘ب˘صصأا ة˘يلو˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
نم مغرلا ىلع ةافحلصسلا ةعرصسب
˘ما˘ه˘لا ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
تاورثلاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإلاو
هذه ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘لا
اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي نأا نود ،ة˘يلو˘لا
يتلا يهو ةيلولا لو اهناكصس
عور˘صشم˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ليوح˘تو لÓ˘غ˘ت˘صسل ج˘مد˘ن˘م˘لا
ءاصشنإا وحن ةوطخ يف تافصسوفلا
ةيمجنملا ةعانصصلل «ماه بطق»
ةيرادإا تاعطاقم ثÓث مصضتو
ف˘ي˘ير˘ت˘لا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تلاز ل
ةزنولا ةيرادإلا ةعطاقملا ةصصاخ
رظتنت يتلا تافلملا هذه ىلوأاو
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا
اريبك ارخأات تفرع يتلا ةينكصسلا

يلاولا لمعو7002 ةنصس ذنم
ىلع هل˘لا˘ط˘ع ي˘تلو˘م ق˘با˘صسلا

سصيصصاحتلا ف˘ل˘مو ا˘ه˘ت˘ل˘ح˘ل˘ح
ةيلولا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةع˘ير˘صشلا ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لاو
فاصضيو .تايدلبلا نم اهريغو
حتف يف ليجعتلا ،فلملا اذه ىلإا

ر˘ب˘ع ة˘صسب˘ت ة˘˘ع˘˘ير˘˘صشلا ق˘˘ير˘˘ط
دهعم نع ديمجتلا عفرو تنبزات
د˘ي˘صسج˘تو ةر˘ط˘ي˘ب˘لاو ة˘حÓ˘ف˘˘لا

ةبلطل يعما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا بل˘ط˘م
ةع˘ير˘صشلاو تا˘ما˘م˘ح˘لاو ة˘يا˘كب
تا˘كب˘˘صشو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘حو
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا

ءار˘ت˘هلا ن˘م ة˘لا˘ح ىر˘خألا ي˘ه

رظتنت تحبصصأا يتلا تابرصستلاو
قلطن˘ت م˘ل ع˘يرا˘صشمو تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ءاملا ةمزأاو عصضولا حيحصصتل

ي˘ت˘لاو ة˘ع˘˘ير˘˘صشلا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
˘ما˘ع يأار ة˘ي˘صضق ى˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ع تل˘˘غ˘˘صشأا

تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ل˘˘ي˘˘ت˘˘ف تج˘˘جأاو
ريدملا لي˘حر˘ب تل˘ج˘عو ار˘خؤو˘م
اميف ،هايملل ةيرئاز˘ج˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا
ح˘ت˘ف˘ب بلا˘ط˘ت تاو˘صصأا تلا˘ع˘˘ت
ي˘˘ف يرادار ي˘˘ن˘˘مأا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
،ةنيدملاب هايملا ةكبصش عيراصشم
ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م تم˘ه˘ت˘لا ي˘˘ت˘˘لاو
،ةحوبحبلا ده˘ع لÓ˘خ ة˘م˘خ˘صض
بير˘خ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ب˘كأا د˘ه˘صشت˘˘ل
اذه لاغصشأا ببصسب ةيتحتلا ىنبلل
ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا عور˘˘صشم˘˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا سسأار عاد˘˘˘˘صص
ىربك فواخم طصسو ،نييلحملا
،ةحوتفم ةصشرو ةن˘يد˘م˘لا ءا˘ق˘ب˘ب
ديدجلا يلاولا نوكيصس يلاتلابو
هذ˘˘ه ل˘˘ح˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح˘˘ت ما˘˘مأا
را˘ق˘ع˘لا عا˘جر˘ت˘صساو ،ة˘ل˘كصشم˘لا

ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسل
دهصشت ذإا ،ةي˘حا˘ي˘صسلا ع˘يرا˘صشم˘لا

ة˘صسب˘ت ة˘يلو ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع
قئارطب ءÓيتصسلاو بهن لامعأا

ةعباتلا تاراقعلا ىلع ةف˘ل˘ت˘خ˘م
نوناق لÓغ˘ت˘صسا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘لود˘ل˘ل
رامثتصسلاو ةيراق˘ع˘لا ة˘يو˘صست˘لا
يف ةصسبت ةيلو هتفرع ام مامأا
ف˘ع˘صض ن˘م ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا

م˘كح˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نيبختنملا تÓهؤوم ةيدودحم
سضعب تزجع ثيح ،نييلحملا
ع˘˘فر ن˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
رطخألاو ،ءايحألا يف تايافنلا

ءار˘صشت˘صساو ي˘ما˘˘ن˘˘ت كلذ ن˘˘م
را˘ق˘ع˘لا ف˘ل˘م ي˘ف ى˘صضو˘˘ف˘˘لا

ا˘ي˘فا˘م˘ل قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ و˘˘م˘˘نو
تايد˘ل˘ب ن˘م دد˘ع ي˘ف را˘ق˘ع˘لا
نوفقي رايمألا لظو ،ةيلولا

.جرفتملا فقوم
 تاديبع بيطلا

لوكوتربلا قيبطت ىدم ىلع فوقولل ةيدقفت تارايز
ةيميلعتلا تاسسسسؤوملاو شسيداب نب ةعماجب يحسصلا

مناغتسسمب انوروك سسوريف ةحفاكمل ةمزأا ةيلخ ءاسشنا
ةمزألا ةيلخ مايألا هذه رصشابت
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كمو ة˘يا˘قو˘ل˘ل

،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘˘يلو˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
دبع ةعماجل ةيدقفتلا اهترايز
عÓطإÓل سسيدا˘ب ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا

لوكتربلا قيب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع
سسوريف نم ةياقولل يحصصلا

يذ˘˘لا «91 د˘ي˘فو˘ك» ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو ه˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘قأا

سسورد˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسل
ةبلطلا عيزوتك تاناحتملاو
ميظ˘ن˘تو تا˘ع˘فد ل˘كصش ى˘ل˘ع
اذ˘ه ،ءاو˘يإلاو ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘˘ح
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةرادإا تما˘˘ق د˘˘˘قو
70 م˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا˘˘ب
ءا˘ن˘ت˘قاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب ع˘قاو˘˘م
. ةمزÓلا ةيقاولا ةعنقألا

˘مر˘ح˘لا حا˘ت˘ت˘فا ع˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘تو
ة˘ب˘ل˘ط لا˘ب˘ق˘ت˘صسل ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
تاذ تر˘˘صشا˘˘ب تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ىرخأا ةيناديم تارايز ةيلخلا

ة˘صسرد˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك
،بطلا ةيلكب ةذتاصسأÓل ايلعلا
لك ةئيهت ةيلخلا تظحل نيأا
طور˘صش د˘ي˘صسج˘ت˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا
ام ةصصا˘خ ءا˘بو˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
سسا˘ي˘قو تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘تراو
. ةبلطلا ةرارح ةجرد
ةيلخلا ءاصضعأا لصصاويو اذه
ةيدقفتلا اه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ئلو˘لا
ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا ل˘م˘صشت˘ل
مقاطلاو ةبلطلا ىلع ظافحلل
ةيلخ تماق امك .يجوغاجيبلا
تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ةرا˘يز˘ب ة˘مزألا
اهباوبأا تحتف يت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ة˘ع˘جار˘م˘ل˘˘ل ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ما˘˘مأا

ةداهصش يناحتمإل ريصضحتلاو
ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسألا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ىلع تفقو نيأا ،ايرولاكبلاو
لكا˘ي˘ه˘لا كل˘ت ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م
لوكوتوربلا قيبطتو ةيوبرتلا
ةحئاج نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ح˘صصلا

ةن˘ي˘ع˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك
نب خيصشلا يقورز ةيوناث نم
نيأا ،ةيلولا ةم˘صصا˘ع˘ب ن˘يد˘لا
سسي˘˘˘صسح˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت
عابتا ةرورصضب ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
ةيئاقولا ريباد˘ت˘لاو تاءار˘جلا

م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘˘ح
.نيرطؤوملا ةمÓصسو

نيدلارون.ب

«عورسشم قح جامدإ’ا ..عوجر ’ عوسضخ ’» دحاو راعسشب مهتاوسصأا تلاعت

 جامدإلاب نوبلاطيو نوجتحي فراطلاب ةيعامتجلا ةكبسشلاو ليغسشتلا لبق ام دوقع لامع
جامدإ’ا دوقع لامع نم تارسشعلا  ،عوبسسأ’ا ةياهن مظن تاطلسسلا ىدل ةعوفرملا مهبلاطمب لفكتلا مدع لظ يف

ىلع مهنم اديدنت ةي’ولا رقم مامأا ةيملسس ةيجاجتحا ةفقو ،فراطلا ةي’وب ةيعامتج’ا ةكبسشلاو ينهملا
.مهدسض شسرامملا ءاسصقإ’او ششيمهتلا

ي˘نا˘ع˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لاز˘˘ت ل
ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
مدعو ةينهملاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةعوفرملا مهبلاطم˘ب ل˘ف˘كت˘لا
يأا داجيإا نود ،تاطلصسلا ىدل
د˘قو اذ˘ه .م˘ه˘ل ة˘ي˘غا˘˘صص ناذآا

تا˘ت˘˘فل نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘فر
جا˘˘مدإلا ةرور˘˘˘صضب بلا˘˘˘ط˘˘˘ت
طور˘˘˘˘صش وأا دو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق نود˘˘˘˘˘ب
يف لمعلا تاونصس باصستحاو
سضيو˘ع˘ت˘لا كلذ˘ك ،د˘عا˘ق˘ت˘˘لا
تلا˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ع˘˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب
ل» :دحاو راعصشب تاوصصألا

جا˘˘مدإلا ..عو˘˘جر ل عو˘˘صضخ
د˘˘حأا يد˘˘ه˘˘م .«عور˘˘صشم ق˘˘ح
ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘صضا˘ح˘م د˘ير˘˘ن» «مÓ˘˘صسلا»ـل
نود ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا
ةلجعتصسم ة˘ف˘صصبو ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا
بلا˘ط˘ن كلذ˘ك ،ل˘طا˘م˘˘ت نود
ةديدج ةي˘لا˘م بصصا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘ب
ام لثم تاعفدلا عيمج لمصشت

ا˘˘م˘˘ك ،«سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘˘ب حر˘˘˘صص

ة˘ئ˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن»:نا˘˘ن˘˘ح ف˘˘ي˘˘صضت
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ظ
يمئاد انكو ةرغاصش بصصانم
،راعصشإا نود انفقو ،روصضحلا

ةئف سسم فحجم نوناق ناك
ةيوصستب نآلا بلاطن ،ل ةئفو
ايفصسعت نيفوقوم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو

انل نأل دوقعلا ليعفت ةداعإابو
تب˘˘˘ث˘˘˘ت ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش
ةدمل ا˘ن˘ل˘م˘ع ا˘م˘ك ،ا˘نرو˘صضح
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس تصس تزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
نوجتحملا بلاطيو .فصصنو
ةمئاقلا تاهجلا ىدل لخدتلا

د˘˘صصق جا˘˘مدإلا ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ب م˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
ة˘˘˘يرود ة˘˘˘ف˘˘˘صصب ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا

ةيلمع ىلع ةيفافصشلا ءافصضإل
نوجتح˘م˘لا ى˘ق˘ب˘يو .جا˘مدإلا

تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘˘ت ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
مهبلاطمب لفكت˘لاو ة˘ي˘صصو˘لا
.لاجآلا برقأا يف

شسرافوب

تايرورسضلا مهأا مادعنا لظ يف
نوسشيعي يتاسشم3 ناكسس
ةيدلبب سسماد مÓظ يف

       يقاوبلا مأا يف قرزلا
نطقت ةلئاع03 وحن يناعت
ةيدلبب عقت يتاصشم ةثÓثب
،يقاوبلا مأا ةيلو يف قرزلا

مادعنا لظ يف ةبعصص ةايح
هذهب ةماه تايرورصض ةدع
يتلا ةلوزعملا ةقطنملا
مادعنا نم اهناكصس ىكتصشا
لصصت مل يتلا ةيفيرلا ءابرهكلا
،يباوخلا يتاصشم ناكصس دعب
بلاط ثيح ،قاقزلاو ةنوارملا

نم نينطاوملا ءلؤوه
ىلعو ةيلحملا تاطلصسلا

ةيلولاو ةيدلب ىوتصسم
عورصشم ديصسجت يف عارصسإلا
قلعتملاو ةدم ذنم لجصسملا
قطانملا هذه ناكصس لاصصيإاب
ىلإا نوئجلي نيذلا ةيفيرلا

بطح نم ةيديلقت لئاصسو
ءاصضقل توزاملاو عومصشو
جارخإا راظتنا يف مهرومأا
ةلاح نم يتاصشملا هذه ينطاق
يتلا سشيمهتلاو مÓظلا
هذه ةأاصشن ذنم اهنوصشيعي
لÓخ نم اذهو ،ةيدلبلا
قلعتت عيراصشم سصيصصخت
ةيفيرلا قطانملا اذه ديوزتب
زاغلاو ءابرهكلا ،ءاملاب
راطإا يف اهديصسجت رظتنملا

لبقتصسملا يف لظلا قطانم
تاقاطب دادعإا دعب بيرقلا

عيراصشملل ةينقت تاصساردو
ديصسجت عمو اهزاجنا دارملا

ةاناعم يهنتصس عيراصشملا هذه
هتاه نينطاقلا ةلئاعلا تارصشع
سسؤوبلا ةلاح نم يتاصشملا

ةصصاخ هوصشاع يذلا نامرحلاو
.ءادوصسلا ةيرصشعلا لÓخ

 ع.رامع

ناكسسلا تايموي ىلع ابلسس ترثأا ةيعسضولا
نيقئاسسلا روهتو نيفاطسصملا ةرثك نم اريبك اطغسض سشيعت ةياجب ئطاوسش

هذه ةياجب ئطاوصش سشيعت
نÓعإلا ّمت نأا ذنم ،مايألا
،ئطاوصشلا حت˘ف˘ل ي˘م˘صسر˘لا

ةر˘ث˘ك ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘صض
نيدصصاق˘لاو ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا
،رحبلاب عات˘م˘ت˘صسÓ˘ل ا˘ه˘ي˘لإا

تر˘ثأا د˘ق ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا هذ˘˘ه
ناكصسلا تايموي ىلع ابلصس
ن˘˘˘˘˘م فلآلا ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن
ندملا ربعت يتلا تارايصسلا
دحاولا مويلا يف ةيلحاصسلا

˘ما˘˘حدزا ن˘˘م ه˘˘ل˘˘كصشت ا˘˘مو
ريصسلا ةكرح يف ظاظتكاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘قر˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ا˘م˘ي˘صسل
ةياجب نيب طبارلا42 مقر
ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ل˘˘ي˘˘صسك ي˘˘ن˘˘بو
طبارلا90 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا
كيهان ،فيطصسو ةياجب نيب

ةم˘خا˘ت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
د˘جاو˘ت م˘غرو ،ئ˘طاو˘˘صشل˘˘ل

طصسو يف ةطرصشلا رصصانع
كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘عو ند˘˘م˘˘لا
ندملا جراخم ىلع ينطولا
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو نأا لإا

اموهو ،ةياغلل ةبعصص تناك
ا˘˘ما˘˘حدزاو ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط ق˘˘ل˘˘خ
لّعلو ،ريصسلا يف ىصضوفو
رو˘˘ه˘˘ت و˘˘ه ها˘˘ن˘˘˘ظ˘˘˘حل ا˘˘˘م
مهمارتحا مدعو ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا
ا˘م و˘هو ،رور˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل
تا˘˘ن˘˘حا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي
ىد˘˘˘ل بصضغو ءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘صساو
فصض ،تا˘ب˘كر˘م˘لا ي˘ق˘ئا˘صس
عيمجلا راتهتصسا كلذ ىلإا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا˘˘˘ب
،91 ديفوك نم ةيزارتحلا

يتلا رطاخملاب نيلابم ريغ
يف  اببصس نوكت نأا نكمي
تا˘با˘˘صصإلا دد˘˘ع ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ب

ءي˘صشلا ل˘ّع˘لو ،د˘ج˘ت˘صسم˘˘لا
يه هانلجصس يذلا يباجيإلا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ة˘˘˘حر˘˘˘ف
طاصشنلا ةدوع نم ةيلحاصسلا
دعب سشاعتنلا ىلإا يراجتلا

رهصشأا4 نم رثكأا ماد دوكر
،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب
لكاصشملا نع رظنلا سضغب
ةرا˘نلا سصق˘ن˘ك  ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
،تا˘قر˘ط˘لا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

عوقو  يف ببصستي دق امم
ةلق ةجيتن رورملا ثداوح
ءا˘صصحا م˘˘ت د˘˘قو ،ةءا˘˘صضإلا

فاطصصم نويلم نع ديزيام
ذنم ة˘يا˘ج˘ب ئ˘طاو˘صش اوراز
ه˘جو ي˘ف ا˘ه˘لو˘˘ل˘˘ح خ˘˘يرا˘˘ت
. ةيحايصسلا ةكرحلا

نم ةماق  ميركت..
يبعسشلا حرسسملا تاماق

يسس» ديقفلا نانفلا
 «ينارقم نسسحأا

ر˘يد˘م لا˘˘غر ر˘˘م˘˘ع فر˘˘صشأا
ة˘يلو˘ل نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
ةيدلب ةصسيئر ةيعمب  ،ةياجب
نا˘˘كر˘˘ب ما˘˘ه˘˘صس تلا˘˘˘مزا˘˘˘ت
م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
ةماق ميركت لفح تايلاعف
حر˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
نصسحأا يصس ديقفلا يبعصشلا

ي˘˘صس» و˘˘عد˘˘م˘˘لا ي˘˘نار˘˘ق˘˘م
كلذو ،«سشوقأا نروت نصسحأا
ةصسداصسلا ىركذلا ةبصسانمب
ةقيقدب ءا˘ق˘ل˘لا أاد˘ب ،ه˘تا˘فو˘ل

ءادهصشلا حاورأا ىلع تمصص
ل˘ف˘ت˘ح˘ت دÓ˘ب˘˘لاو لا˘˘ط˘˘بألا
ة˘˘˘جودز˘˘˘م˘˘˘لا ىر˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لا˘˘˘م˘˘˘صشلا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ر˘م˘˘تؤو˘˘مو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا
نصسحأا يصس دعي .ماموصصلا

40 ي˘ف دو˘لو˘م˘لا ي˘نار˘˘ق˘˘م

تلامزاتب0391 ي˘ف˘نا˘˘ج
توأا91 ي˘ف ي˘فو˘ت˘˘م˘˘لاو
ءا˘˘˘˘˘˘بآلا ن˘˘˘˘˘˘˘م4102
حر˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشلا
دوعصصلا أادب ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب

ل˘ئاوأا ي˘ف ة˘ب˘صشخ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘مألا عرز˘ي˘ل لÓ˘ق˘˘ت˘˘صسلا

قاذ يذلا بعصشلا يصساويو
بيذعتلاو ليت˘ق˘ت˘لا تÓ˘يو
دو˘ن˘ج د˘ي ى˘ل˘ع د˘ير˘صشت˘˘لاو
م˘ث م˘صشا˘˘غ˘˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا

سسي˘˘ئر˘˘ك هراو˘˘صشم ل˘˘صصاو
تاو˘ن˘صس ي˘ف ة˘يوا˘ه ة˘˘قر˘˘ف
تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘صسلا ،تا˘ن˘ي˘˘ت˘˘صسلا

لايجأاب كتحيل تانينامثلاو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ع
ي˘ل˘ع لا˘ث˘مأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ها˘˘كف˘˘لا

د˘˘فو˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت م˘˘ث ،ا˘˘يدو˘˘ك
ةر˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا  كرا˘˘صشم˘˘لا
روهزلا ن˘م ل˘ي˘ل˘كإا ع˘صضو˘ل

ي˘فو ،د˘ي˘ق˘˘ف˘˘لا حور ى˘˘ل˘˘ع
لصضفت تايلاعفلا هذه ماتخ
نو˘ن˘ف˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ة˘يد˘ل˘ب ة˘صسي˘˘ئرو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ةدا˘ه˘صش م˘ي˘ل˘صست˘ب تلا˘مزا˘˘ت
لثمملا نبل نافرعو ريدقت
و˘˘خأا رو˘˘صضح˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا
نÓعإلا مت   امك ،موحرملا

نا˘˘جر˘˘ه˘˘م» سسي˘˘صسأا˘˘˘ت ن˘˘˘ع
ي˘˘صس ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا حر˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب «ي˘نار˘ق˘˘م ن˘˘صسحأا
ةد˘ن˘جأا را˘طإا ي˘ف تلا˘˘مزا˘˘ت
ا˘م˘ن˘ي˘صسلا ما˘˘يأا» ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت

ناجرهم» ،«ماصصع يميمح
عوبصسأاو «يقا لامج رعصشلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا نو˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
نم خلاو باتكلل سضرعمو
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ل سسصسؤو˘˘ت د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
 .يعاو يفاقث

ت .ميرك
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438209ددعلا ^2441 مرحم71ـل قفاوملا0202 ربمتبسس5تبسسلاراهصشإا
نمزلا نم دوقعل جاردأ’ا ةسسيبح تيقب ةيومنت عيراسشم نم تمرٌح ةيدلبلا

ةينمز دوقع ذنم تمسص يف نوناعي ةليسسملاب ةغونو ةيدلبب ةمسسن فلأا03 ةبارق
ريثكلا لعج ام وهو ،ةينمز دوقع ذنم ليقارعلاو لكاسشملا ديدع نوناعي ،ةليسسملا ةي’ولا ةمسصاع لامسش ملك05 ةغونو ةيدلب ناكسس لازي ’
يومنتلا طبختلا نع كيهان ،نيدايملاو تاعاطقلا ىتسش يف ظوحلملا يومنتلا رخأاتلا ىلإا ةراسشإا يف ريبك يفير عمجتب ةيدلبلا فسصي مهنم

.حتاوفلاو ىسسيع يديسس ةيرقو نمكملاو يداولا لهأاو ةزولم عمجت رارغ ىلع رسشادملاو ىرقلا ناكسسل لسصاوتملا

تاونصسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تصشا˘ع
نم اهرثإا ىلع تمرح فاجعلا

نأا اهنأاصش نم ةيومنت عيراصشم
ةيقيقح ةقÓطنا ةباثمب نوكت
تي˘ق˘ب ن˘يأا ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ةر˘طا˘ق˘ل
ة˘لا˘م˘˘ع ن˘˘م ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ت
،فيطصس ةيلو ىلإا ةنيطنصسق
يديصس يترئاد م˘ث ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ف
ذنم ةع˘ل˘صضلا ما˘م˘ح˘ف ى˘صسي˘ع
نطاوملا اهع˘م ي˘ق˘بو5891
ي˘˘˘˘˘ف سسا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘خألا بر˘˘˘˘˘صضي
ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ئا˘˘˘صست˘˘˘م ،سساد˘˘˘صسألا

قا˘عأا يذ˘˘لا ل˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م˘˘كم
لا˘م˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

. ةنصضحلا ةمصصاع
ششطعلا نوناعي ناكسسلا

لجاع لح يف نولمأايو
ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا نا˘كصس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘غو˘˘نو
ة˘م˘صصا˘ع لا˘م˘˘صش ى˘˘لإا م˘˘ك55
رارغ ىل˘ع ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘يلو˘لا

يداو˘˘لا ل˘˘هأاو ةزو˘˘ل˘˘م ي˘˘ي˘˘ح
ةقناخ سشطع ةمزأا نم ،طصسو
ل˘ق˘ن م˘ل نإا لاو˘ط ر˘ه˘صشأا ذ˘ن˘م
ة˘صسا˘ي˘صس ع˘م ة˘صصا˘خ تاو˘ن˘صس
ا˘ه˘ت˘ج˘ه˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘با˘صسلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسلا˘ج˘م˘˘لا
لاو˘مألا م˘غر ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا تاذ˘˘ل
عورصشم اهمهتلا يتلا ةظهابلا
ديدعلو بورصشلا ءاملاب طبرلا
ر˘ي˘˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘م˘˘لا

ل˘˘ي˘˘حر در˘˘ج˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صص
ا˘ه˘ي˘لإا ةد˘ن˘صسم˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
دهصشت ثيح ،عورصشملا زاجنا

هذ˘ه˘ب ا˘صصق˘˘ن ءا˘˘ي˘˘حألا د˘˘يد˘˘ع
ي˘ف ن˘ح˘نو ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
ي˘ف كلا˘ب ا˘م˘ف ءا˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
لظ يف ةصصاخ ةرارحلا لصصف
ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘جر˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
يتلا هايملل ةيرئازجلا اهجهتنت
يتلاو ،ءاملا رييصست اهل دنصسا

ن˘ع ةز˘جا˘ع ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن تد˘˘جو
ءا˘م ةر˘ط˘ق ر˘ي˘فو˘ت˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘صشف تب˘ث˘˘تو ،بور˘˘صش
ةصصاخ رخآل موي نم رييصستلا

ةرم تايفنحلا روزي ءاملا نأاو
ل ةد˘˘˘م ي˘˘˘ف عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا ي˘˘˘ف
ريثكلا يف ةقيقد02ـلا زواجتت
ى˘ق˘ب˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءا˘ي˘حألا ن˘م
نم مغرلاب اعابت يتأات ةروتافلا

فلكت ملو تادادع دوجو مدع
ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘صشلا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘ن
.اهيف ريكفتلا ىتح لب اهبيكرت
دا˘م˘ت˘علا هر˘ب˘˘جا يذ˘˘لا ر˘˘مألا

م˘ت˘ي ثي˘ح ،ج˘يرا˘ه˘صصلا ى˘ل˘˘ع
ةرواج˘م تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘ج
دوواد ن˘بو ة˘ع˘ل˘صضلا ما˘م˘ح˘ك
. جيريرعوب جربب

تاقرطلا ةكبسش ءارتهإا
لج تبرسض ةلسضعم
ةينكسسلا ءايحأ’ا

نم كل حولت نامرحلا رهاظم
كامدق أاطت نإا امو ثيح ديعب
كل رهظت ىتح ،ةيدلبلا سضرا

Óف نامرحلاو ةاناعملا روصص
يف ةصصاخ رصضح˘ت˘ل˘ل ر˘ها˘ظ˘م

ةيرصضحلا ةئيهتلا مادعنا لظ
يحلاك ءايحألا نم ديدعلا يف
مل˘صسمأا دلوأا ي˘حو يرو˘ط˘ت˘لا

ديدجلا يحلاو لاحر دلوأاوو
ثيح ،ةيرماقملاو سسرفو ردوب
تاخز درجمبو هتاقرط لوحتت
يراجم هبصش ىلإا رطملا نم
ا˘ه˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘لا بع˘صصي ة˘ي˘ئا˘م
نيصسردمتملا ىل˘ع ة˘صصا˘خ˘بو
كار˘ع ي˘ف نو˘ح˘ب˘˘صصي ن˘˘يذ˘˘لا

نيح يف لاحوألا عم يقيقح
رد˘صصم ى˘لإا ا˘ف˘ي˘صص لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت
يذلا رمألا ،را˘ب˘غ˘لاو ة˘بر˘تأÓ˘ل
لظ يف ةصصاخ ناكصسلا قرأا
يذلا يدلبلا سسلجملا ةصسايصس

بورهلا ةصسا˘ي˘صس ع˘ب˘تا ا˘م˘لا˘ط
ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا كر˘˘تو ما˘˘مأÓ˘˘ل
.  سصئاقن اذكه لثم ةهجاوم
ةيحصصلا ةي˘ط˘غ˘ت˘لا ي˘ف سصق˘ن
ى˘˘صضر˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي
ى˘ل˘ع م˘هر˘ب˘ج˘يو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

 جÓع تÓحر
ىأانمب نكي مل ةحصصلا عاطق
عبطت يتلا ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ن˘ع
ةيدلبلا هذهب نطاوملا تايموي
اهناكصسل ولحي امك ،ةنوبغملا
نم نوكتصشي ثيح اهتيمصستب
ىلع ةيحصصلا ةيطغتلا سصقن
ىلع ةيدلبلا رفوت نم مغرلا

لإا ،تامد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع
يذ˘˘لا ا˘˘هرود يدؤو˘˘ت ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

قفدتلا مكحب هلجأل تعصضو
يف ايموي هفرعت يذلا يرصشبلا

دا˘كت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘كمإلا ل˘˘ظ
نم ريثكلا يف ةمدعنم نوكت
ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘صض ع˘˘م نا˘˘ي˘˘˘حألا
ن˘˘م ل˘˘كب جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ق
نامصض عم حتاوفلاو نمكملا
يداولا لهأاب ةيبطلا ةبوانملا
طور˘˘صشلا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ،Ó˘˘ي˘˘ل
ثيح نا˘كصسلا دد˘ع˘ك ةر˘فو˘ت˘م
ابيبط ةح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م ع˘صضت
. ةمصسن0003 لكل

نكسسلا ىلع بلطلا
ديازت يف يعامتج’ا

ةليئسض شصسصحو
را˘طإا ي˘فو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
م˘ه˘ب˘صسح ي˘ت˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنلا
تل˘˘ع˘˘جو م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي تقرأا

ىلإا حوزنلا يف ركفي ريثكلا
رف˘ظ˘ي ه˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع
دعب هلايع ةقفر هيوؤوي نكصسب
هامصسأا ام ببصسب هنم مرح نأا
نكصسلا نم ةليئصضلا ةصصحلا
ةيدلبلل حن˘م˘ت ي˘ت˘لا ،ه˘ي˘عو˘ن˘ب
تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا
ثيح ةيدلبلا هذهب نينطاوملا
لثم ىلع تابلطلا ددع ىقبت
يفيرلا نكصسلا نم طمنلا اذه
د˘˘ياز˘˘ت ي˘˘˘ف ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو
ريغ ةصصحلا نيح يف ،رمتصسم
اذ˘ه ي˘ف او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ة˘ي˘فا˘ك
ة˘˘˘صصح ع˘˘˘فر˘˘˘ب سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا
يلاتلابو نكصسلا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اذه ىلع ا˘ي˘ئز˘ج و˘لو ءا˘صضق˘لا
ىلع رثكأا ةصصاخبو لاكصشإلا
مهصسفنأا اودجو نيذلا بازعلا

اودصشان ثيح ،هنم نومورحم
ذ˘خأا ةرور˘صضب ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
مهحنميو دجلا ذخأام مهبلطم
اوبلاط امك ،ةيفاصضإا اصصصصح
فلم يف قيقحت حتف ةرورصضب
ي˘ق˘ب م˘ه˘ب˘صسح يذ˘لا لاز˘˘لز˘˘لا

نم ريثكلا تلمح ءادوصس ةبلع
رثكأا امبرو ماعلا لاملا ريذبت
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف
لم˘ح م˘ه˘ب˘صسح ثي˘ح ،ن˘كصسلا
. ةبيرغ ءامصسأا

امÓظ ششيعت ءايحأا
اهليبسس ىرخأاو اسسماد

طبرلا ديحولا
يئاوسشعلا

ىلع ،ءايحأا ةدع ءامصسأا تلوحت
يداولا لهأاب بعلملا يح رارغ
دلوأا يف ىت˘حو ة˘ير˘ما˘ق˘م˘لاو
ن˘˘˘م ة˘˘˘كب˘˘˘صش ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘م˘˘˘˘ح
اهصضعب ةيئابر˘ه˘كلا طو˘ي˘خ˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن سضرألا سسمÓ˘ي دا˘كي
أا˘ج˘ل يذ˘لا ي˘ئاو˘صشع˘لا ط˘بر˘لا
لوصصحل˘ل ي˘ح˘لا نا˘كصس ه˘ي˘لإا

ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
هنأا مغر م˘ه˘ي˘ي˘ح˘ب ة˘مد˘ع˘ن˘م˘لا

ناكصسلا لوقي ،ةأاصشنلا ثيدح
ةيصصولا تاهجلا اولمح نيذلا

ثداوحلاو عصضولا ةيلوؤوصسم
،اهنع رجنتصس يتلا ةيوصسأاملا

مه˘تا˘ن˘كصس نأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م
تقولا يف نيلئاصستم ،ةيعرصش

تاهجلا سضفر ببصس نع هتاذ
ءابرهكلاب مهد˘يوز˘ت ة˘ي˘صصو˘لا

م˘ه˘يوا˘كصشو م˘ه˘تا˘ب˘ل˘˘ط م˘˘غر
مل يتلاو ةرركتملاو ةديدعلا
فيصضي نيح يف ،اموي عطقنت
يأا ‐اهنم د˘ي˘ف˘ت˘صسي ا˘نو˘ثد˘ح˘م
تانكصسلا باحصصأا ‐ءابرهكلا
˘ما˘ج ن˘˘ي˘˘با˘˘صص ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لا

تا˘ط˘ل˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب˘˘صضغ
م˘˘ه˘˘ت˘˘صصقأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لا

ةا˘ي˘ح نو˘صشي˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘جو
كانه نأا ىلإا نيريصشم ،ةيئادب
لاز˘˘ت ل ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م
اهنأاك ،عوم˘صشلا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
،ىطصسولا روصصعلا يف سشيعت
ر˘ط˘خ ن˘م نا˘كصسلا ي˘نا˘ع˘˘ي ذإا
مهتانكصسل ي˘ئاو˘صشع˘لا ط˘بر˘لا
ةرور˘صضلا ن˘كل ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
انصسفنأا دجنل ةروظحملا حيبت
مغر طبرلا اذه ىلع نيربجم
نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ه˘˘˘ترو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ق˘ل˘ط˘ت تا˘ط˘ل˘صسلا
يهو مهتاكصسإا فدهب دوعولا
ملو اهدمأا لاط يتلا دوعولا
لازت ل ثيح ةياغ ىلإا دصسجت

. جاردألا ةصسيبح
ةيسضايرلا قفارملا

رونلا رت مل ةيهيفرتلاو
يسشفتو عافترا طسسو

ةلاطبلا ةرهاظ

بابصش حرط ،ىرخأا ةهج نم
يتلاو مهتلا˘غ˘صشنا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةدحاو ةل˘م˘ج ي˘ف ا˘هور˘صصت˘خا

» ةايحلا ةياه˘ن ا˘ن˘ه» ا˘ه˘ناو˘ن˘ع
ح˘صضاو˘لا سصق˘ن˘لا ع˘م ة˘صصا˘خ
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صشلا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ل نييبارت نيبع˘ل˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
مدقلا ةرك ةصسراممل ناحلصصي
نور˘˘خآا ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ي˘عو˘ب˘صسألا قو˘صسلا
نيتور رصسكل ةيصضاير تارود
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،با˘˘ب˘˘صشلا
امهدحأا نيي˘بار˘ت˘لا ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م˘لا
ةد˘ه˘ع ي˘ف ر˘ي˘يÓ˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ىوتصسم ىلع نآلا وهو ةقباصس
يف بابصشلا لعج امم ءاصضقلا
ق˘فار˘م ن˘ي˘ب هر˘˘مأا ن˘˘م ة˘˘ماود
،ةقناخ ةلاط˘ب ن˘ي˘بو ة˘مد˘ع˘ن˘م

ثحبلا مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ب˘جأا
،ىر˘خأا ن˘كا˘مأا ي˘ف ل˘م˘ع ن˘˘ع
ة˘ب˘صسن نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع اذإا ة˘˘صصا˘˘خ
لامع انينثتصسا ام اذإا ةلاطبلا
ة˘ب˘صسن فر˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
001 ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ة˘لا˘ط˘ب˘لا
نورخآا راتخا نيح يف ،ةئاملاب
نورخآا فاصضأا اميف ،يهاقملا
09 ة˘ظو˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا نأا
ءارجإاك نولمعي اهن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

سصاوخلا ىدل ة˘يد˘ل˘ب˘لا جرا˘خ
نأل تا˘˘صشرو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط
ح˘ل˘ط˘صصم˘˘ل دو˘˘جول ة˘˘غو˘˘نو
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو ا˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘صشرو˘˘˘لا
جيرخ0021 نم ديزأا يصصحت

باي˘غ ي˘ف اذ˘ه ي˘تأا˘ي ،ة˘ع˘ما˘ج
بعÓملاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كار˘م˘لا
ةيدلبلا ةبتكم ىتحو ةيراوجلا

ه˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م لاز˘˘˘ت ل
.اهزاجنا ذنم بابصشلا

دوزتلاو دودسسلا ميمرت
نم ةيفيرلا ءابرهكلاب
ÚحÓفلا بلاطم مهأا

 ةغونوب
ديدعلا دصشان ،ىرخأا ةهج نم
ةيصشاملا يبرمو نيحÓفلا نم
ىرق رارغ ىلع ةيدلبلا ىرقب
يداولا لهأاو ىصسيع يديصس
ةيريدم حلاصصم نم ةريحبلاو
م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب ،ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
د˘˘˘صس رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دود˘˘˘صسلا
بصصع ر˘ب˘ت˘ع˘ت يذ˘لا ةزر˘خ˘لا
ىر˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ىر˘˘ق˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
بصسحو ثي˘˘˘ح ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا

ميمرتلا ةيلمع نإاف انوثدحم
د˘صسلا ه˘فر˘ع يذ˘لا زا˘ج˘˘نلاو
حلاصصم فر˘ط ن˘م رو˘كذ˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سضم˘ي م˘ل بو˘˘ه˘˘صسلا
تداع ىتح نيماع نم رثكأا
ةصصاخ نيحÓفلا ىلإا ةاناعملا
و˘هو ،ه˘ي˘قاو˘صس ءار˘˘ت˘˘ها د˘˘ع˘˘ب
يقصسب هيلع نهاري ناك يذلا
نم راتكه فلآا40 نم رثكأا
ةيدلبلاب ةي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارألا
او˘˘حر˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،ةرو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

ءابرهكلاب م˘هد˘يوز˘ت ة˘ل˘كصشم
يف اهلÓغتصسا دصصق ةيفيرلا

ىدأا ثي˘ح ي˘˘ق˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىلع م˘هدا˘م˘ت˘عا ى˘لإا ا˘ه˘با˘ي˘غ
مهديزي ام و˘هو ،تا˘كر˘ح˘م˘لا
نم نوينعملا بلا˘ط˘ي˘ل ءا˘ب˘عأا
ذخا ةرورصضب ةيصصولا ةهجلا

ةصصاخ دجلا ذ˘خأا˘م م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
ةديطو ةقÓ˘ع م˘ه˘ط˘بر˘ت ه˘ناو
مغرلابو. اهتمد˘خو م˘ه˘صضرأا˘ب
ناكصس زيمت يتلا ةاناعملا نم
نع ةغونو ةروكذملا ةيدلبلا
م˘ه˘نأا لإا ىر˘خألا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةيومنت ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي

ن˘˘م ة˘˘ن˘˘صس16 د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘ج
مهيصسنت ءاصصقإلاو سشيمهتلا

ا˘هو˘صشا˘ع ي˘ت˘لا ن˘ب˘غ˘لا ةا˘ي˘˘ح
فا˘ج˘ع˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ب كلذو ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

ة˘ل˘جا˘˘ع ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم
سسفنتم ةباثمب نوكت ىرخأاو
هرخنت يذلا ةيد˘ل˘ب˘لا با˘ب˘صشل
. نيتورلاو ةلاطبلا

ع. دلاخ

ناڤرو هتنك ةيواز يترئاد نم لكب
راردأا ةيلوب تاجاجتحا
 لولحلا عسضوب دعي يلاولاو
ار˘˘خؤو˘˘م راردأا ة˘˘˘يلو تد˘˘˘ه˘˘˘صش
رقم ىوتصسم ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا
ه˘ت˘ن˘ك ة˘يواز ي˘تر˘ئادو ة˘˘يلو˘˘لا

ا˘هر˘خأا نا˘كو ،ا˘م˘هر˘ي˘غو نا˘قرو
كوكرن˘ي˘ت˘ب ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لا جا˘ج˘ت˘حا
،نوميمي˘ت ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
لغ˘صشلا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
سصاخصشأا ل˘ي˘غ˘صشت ن˘ير˘كن˘ت˘صسم
بابصش ءاقبو ىرخأا قطانم نم
اذه ،ةلاطبلا حبصش يف ةقطنملا

هل ءاقل رخأا يف راردأا يلاو ناكو
ل˘ئا˘صسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ل˘ث˘م˘˘م ع˘˘م
ناويدلا رقم˘ب ،ة˘يلو˘لا˘ب مÓ˘عإلا
ج˘مار˘ب˘ل˘ل قر˘ط˘ت د˘ق ،ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
ىلع ءاصضقلل ةهجوملا ةيومنتلا

،ة˘يلو˘لا ر˘ب˘˘ع ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
يو˘ع˘م˘ج˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘تو
لصصاوتلا قيرط نع يكراصشتلا

ةيوعمجلا ةكرحلا عم راوحلاو
،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘فو
ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘صضق لو˘˘˘˘حو
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
طاصشن ثعب ةداعإل ةطصسوتملاو
ءاقللا ر˘صضحو ،ا˘ه˘ن˘م ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
لÓ˘خ ي˘لاو˘لا د˘˘كأاو ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءا˘˘صصحإا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
تصسيل اهنأا ىري يتلاو سصئاقنلا

لب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘ف˘ن˘صصم
دبلو ةيمنتلا يف ازجع يناعت
ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو ه˘كراد˘˘ت ن˘˘م
ة˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘مو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
م˘ت ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لاو ل˘كا˘صشم˘لا
ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صصحإا

لاغصشألاو ن˘كصسلاو ل˘ي˘غ˘صشت˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ح˘صصلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

لا˘ق ي˘ت˘لاو ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلاو
نم ىعصسيصس فوصس هنإا يلاولا
اهل ةبصسانملا لولحلا عصضو لجا
ن˘كم˘م˘لا ن˘م سسي˘لو ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
،اهاحصضو ةيصشع ني˘ب ا˘ه˘ت˘يو˘صست

نم ةمكارتم ةريثك سصئاقن اهنأل
نأا تقولا تاذ يف دكأا امك ،لبق
تاطوغصضلاو تÓ˘خد˘ت˘لا د˘ه˘ع
سضعب فرط نم دوجولا سضرفو
د˘˘بلو ،ى˘˘˘لو د˘˘˘ق سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا
رئازج لجا نم ىعصسي نأا عيمجلل

ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘هدو˘˘˘صست ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ىطعيو عيمجلا نيب ةاواصسملاو
،هقح ةهجو سصخصش لكل اهيف
ةعومجم كلم تصسيل راردأا نأاو
كلم يه امنإاو سصاخصشألا نم
بلطتي نيذلا ،ةنكا˘صسلا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ن˘˘م
بصسح د˘˘حاو ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت
نم هتقا˘ط ي˘ف ا˘مو ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم
يوعمجلا لمعلا لÓخ نم ،دهج
دق يلاولا ناكو اذه ،يكراصشتلا
عصضو نع قباصس تقو يف نلعأا

نينطاوملا لابقتصساب ةصصاخ ةيلخ
هذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘صست ؛ة˘يلو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
نينثلا موي نينطاو˘م˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا

لاب˘ق˘ت˘صسل سصصصخ˘م مو˘ي و˘هو
ام نينطاوملا تلاغصشنا فلتخم
ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘˘يو ،ن˘˘˘كصسلاادع
ةصصاخلا تلاغ˘صشنلا لا˘ب˘ق˘ت˘صسل
ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا رو˘˘صضح˘˘ب ن˘˘كصسلا˘˘˘ب
،ن˘كصسلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘˘م ةرادإلا بير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘صصقو
ىل˘ع ة˘ح˘ف˘صص ح˘ت˘ف م˘ت ن˘طاو˘م˘لا

سسيفلا يعامتجلا لصصاوتلا عقوم
تلا˘غ˘صشنا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا م˘صسا˘ب كو˘ب
    .راردأا ةيلو ينطاوم مومهو

نمحرلادبع يفاولب
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سشتيردومل اًفلخ
نيبوهوم5 ..سسوركو
طخ لبقتسسم نومسسري

ديردم لاير طسسو
،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف كل˘˘ت˘˘م˘˘˘ي
ةدايقل نيدعاو˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ةلسصاومو ،لبقملا تاونسسلا لÓخ قيرفلا

.ت’وطبلا قيقحت
«lartneC asnefeD» عقوم ىلع ريرقت درو
نأاب راثي ام ىلع اًدر ،ديردم لايرل يلاوملا
،نسسلا رابك ني˘ب˘عÓ˘لا ق˘ير˘ف و˘ه «ي˘ك˘ل˘م˘لا»
ا˘˘كو˘˘ل ي˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث نأا اًر˘˘˘ي˘˘˘سشم
ناذ˘ل˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف ،شسور˘˘ك ي˘˘نو˘˘تو ششت˘˘يردو˘˘م
.نسسلا يف رابك نيبع’ امهرابتعا نكمي
لازي ’ نيبعÓلا يقاب نأا ريرقتلا فاسضأاو
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘ق˘˘ي˘˘ل تقو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ما˘˘˘مأا

.نسسلا يف رابك نيبع’
ششت˘˘يردو˘˘م ،مر˘˘˘سضخ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘عو
ه˘يد˘ل يدا˘˘ن˘˘لا نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘كذ ،شسور˘˘كو
ط˘˘سسو ز˘˘كر˘˘م˘˘ل د˘˘عاو˘˘لا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
92) وكسسيا دوجو نم مغرلا ىلع ،بعلملا

ناذ˘ل˘لا ،(ا˘˘ًما˘˘ع82) ور˘ي˘م˘˘ي˘˘سسا˘˘كو (ا˘˘ًما˘˘ع
تاونسسلا لÓ˘خ هو˘مد˘ق˘ي˘ل د˘يز˘م˘لا ا˘م˘ه˘ما˘مأا
نيبع’ ةسسمخ ريرقتلا زربأاو.ةلبقملا

ىل˘˘ع ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘عاو
يذلا (ا˘ًما˘ع12) درا˘ج˘يدوأا ن˘ترا˘م م˘ه˘˘سسأار

ءا˘غ˘˘لإا د˘˘ع˘˘ب اًر˘˘خؤو˘˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ىلإا دا˘˘ع
،دادسسيوسس لاير فوفسص نمسض هتراعإا ةرتف
.ةلبقملا تاونسسلا يف يكلملا نمسض نوكيل

ر˘ه˘ظأا يذ˘لا (ا˘ًما˘˘ع22) يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف
م˘˘غر ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘م˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘سسم
لايرل همامسضنا دنع هتلاط يتلا كوكسشلا

ن˘يد˘عاو˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م تا˘˘بو .د˘˘يرد˘˘م
يف ناديز نيدلا نيز مهيلع دمتعي نيذلا

(اًماع91) وبوك اسسوفيكات.ديردم لاير
لا˘˘ير فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف بع˘˘ل ،د˘˘عاو بع’ و˘˘هو
ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ىل˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘كرو˘˘يا˘˘˘م
ةكراسشم˘ل˘ل اًدد˘ج˘م ه˘ترا˘عإا تم˘تو ،ةرا˘عإ’ا
،لايرايف قيرف شصيم˘ق˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

بعÓ˘˘لا ل˘˘ق˘˘سصل يدا˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘غر ي˘˘˘هو
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ي˘ف تار˘ب˘خ˘لا˘ب ر˘ي˘غ˘سصلا

.«شسوكنÓب شسوللا» ةبيتكل هتدوع لبق
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘˘غ˘˘سصأا و˘˘ه (ا˘˘ًما˘˘ع81) ر˘ي˘ن˘˘ير
م˘عد˘ل بع˘ل˘م˘لا ط˘سسو ز˘كر˘م ي˘ف ن˘يد˘عاو˘لا

بعÓ˘˘لا ق˘˘فاو ،د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةراعإ’ا ل˘ي˘ب˘سس ىل˘ع لا˘ق˘ت˘ن’ا ىل˘ع اًر˘خؤو˘م
د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسور˘˘ب ىلإا ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل
هتب˘هو˘م ل˘ق˘سصو و˘م˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م ،ي˘نا˘م˘لأ’ا
.ويبانرب وجايتناسسل اًددجم ةدوعلل
طسسولا طخ بع’ (ًاماع42) شسويابيسس يناد
نمسض ،ةيلاحلا ةرتفلا لانسسرأا عم يسضقي يذلا

ةياهنب ىهتنت ،نيمسسوم ةدمل هتراعا ةقفسص
ةدو˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘سسو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ةدايق تحت ديردم لاير يف هتاردق تابثإ’
.ناديز نيدلا نيز

بيغي ودلانور
لاغتربلا تايرابم نع

ةباسصإلا ببسسب

و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ن˘م ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي م˘˘ج˘˘ن ود˘˘لا˘˘نور
جÓ˘ع˘لا ىق˘ل˘ت˘ي ثي˘ح ه˘ع˘ب˘˘سصإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم
م˘˘ل بب˘˘سسلا اذ˘˘ه˘˘لو ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا تادا˘˘سضم˘˘لا˘˘ب
.هدÓب تابيردتب كراسشي
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ةرد˘˘˘ق لو˘˘˘ح كو˘˘˘ك˘˘˘˘سشلا مو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
هدÓب بختنم ةارابمب قاحل˘لا˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأ’ا م˘˘˘˘مأ’ا يرود˘˘˘˘ب تب˘˘˘˘سسلا
ةارابم اهيلت وتروب يف ايتاوركو لاغتربلا
.ءاثÓثلا موي ديوسسلا

هدÓ˘ب تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف ود˘لا˘نور كرا˘سشي م˘˘لو
ع˘ب˘سصإا ي˘ف ة˘با˘سصإا بب˘سسب شسي˘م˘خ˘˘لا حا˘˘ب˘˘سص
.ىنميلا همدق
ثي˘ح كلذ ن˘ع ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘عأاو
قاحللا يف ةريبك تابوعسص بعÓلا هجاوي
.مدقلا عبسصإا يف ةباسصإا ببسسب ةارابملاب
باعلأ’ا ةلاسصب تابيردتل بعÓلا عسضخو
جÓ˘ع˘لا ىق˘˘ل˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ’ا مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

.ةيويحلا تاداسضملاب
ةرداق نوك˘ت ن˘ل لا˘غ˘تر˘ب˘لا نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘مو

ثيح وي˘سشنا˘سس و˘تا˘ن˘ير ىل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ىل˘ع
ن˘ل بعÓ˘لا نأا˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘˘ل˘˘عأا

.نيتلبقملا نيترابملل اًحاتم نوكي
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ناوطنأا يصسنرفلا مجاهملا لمأاي
ل˘ي˘نو˘ي˘ل ل˘صصو˘ت˘ي نأا نا˘مز˘ير˘˘غ
قا˘ف˘تا ى˘لإا ة˘نو˘ل˘صشر˘بو ي˘˘صسي˘˘م
ون بماك يف هرارمتصساب يصضقي
.لبقملا مصسوملاب
نم يصسيم ويلل لمتحملا ليحرلا
ةظحللا ربخ كصش Óب وه ةنولصشرب
ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا دودرو
ةد˘يد˘ع يدا˘ن˘لا ن˘˘ع ي˘˘صضار˘˘ت˘˘فلا
نامزيرغ ناوط˘نأا حر˘صصو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ي˘ف ي˘صسي˘م ر˘م˘ت˘صسي نأا ل˘مأا˘˘ي ه˘˘نأا
سسيل هنأاو لبقملا مصسوملاب قيرفلا
تامولعملا نم ليلقلا ىوصس هيدل

.يلاحلا تقولا يف عصضولا لوح
ع˘م ز˘كر˘ي يذ˘˘لا نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ لا˘˘قو
يتارابم بعلل يصسنرفلا بختنملا
د˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا م˘˘˘˘˘مألا يرود
هتاحيرصصت يف ،ايتاوركو ديوصسلا
ود˘نو˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘˘لا
لواحن» :ةي˘نا˘ب˘صسإلا ’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ا˘م ن˘كل ،را˘ب˘˘خأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
لمأان ،يدانلا نيبو هنيب وه ثدحي
عمتصسن» :فاصضأاو.«ىقبي نأا طقف

ل اننكل ،ءيصش لك نم ليلقلا ىلإا
«انبناج نم ديزملا فرعن
م˘ل˘قأا˘ت بب˘صسب ة˘ب˘ع˘صص ة˘ياد˘ب د˘˘ع˘˘ب

ي˘صسي˘م ى˘ه˘نأا ،ءي˘ط˘ب˘لا نا˘مز˘ير˘غ
ماجصسنا راهظإاب مصسوملا يصسنرفلاو

لمأايو بعلملا سضرأا ىلع لصضفأا
نم اونكمتي نأا ةنولصشرب وعجصشم
.لبقملا مصسوملا اذه ىوتصسملا عفر
ديدجلا ةنولصشرب بردم نأا ركذي
ع˘˘صضو مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي نا˘˘مو˘˘ك د˘˘˘لا˘˘˘نور

امك ،يعيبطلا هزكرم يف نامزيرغ
عمو ،يصسنرفلا بختنملا يف لمعي
،لمتح˘م˘لا ز˘يراو˘صس سسيو˘ل ل˘ي˘حر
ي˘ف ا˘ًيدا˘ي˘ق اًرود بع˘ل˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
. لبقملا مصسوملاب ةنولصشرب موجه

ر .ق ^

ةيفيصصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس ر˘ي˘صست
يذلا ديردم لاير يف ديج لكصشب
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘ي˘ب ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ي˘ف بو˘غر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةرا˘عإا وأا ،يدا˘ن˘لا ل˘خاد م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
او˘ظ˘ح˘ي ن˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا سضع˘˘ب
مصسوم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘ب
نم ديدع˘لا د˘جاو˘ت˘ل اًر˘ظ˘ن ل˘ب˘ق˘م˘لا
.مهزكارم يف ءامصسألا
’’لار˘˘ت˘˘ن˘˘صس ا˘˘صسن˘˘ف˘˘يد’’ ة˘˘كب˘˘˘صش
و˘˘كصسيإا نإا لو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا
م˘ج˘نو با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘صص نو˘˘كرلأا
ن˘م˘صض يدا˘ن˘لا ه˘ع˘˘صضي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
بعلم نع لحرت دق يتلا ءامصسألا
،فيصصلا اذه ويبانر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس
.بصسانملا سضرعلا لوصصو لاح
ينفلا ريدملا ناديز نيدلا نيز نكل
ةر˘كف˘لا كل˘ت سضرا˘ع˘ي˘صس ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
لجأا نم يدانلا ةرادإا هجو يف فقيو
ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘حر ع˘˘˘ن˘˘˘م
دعُي ثيح ،يغنيريملا نع ينابصسإلا
ةبع˘صصلا ما˘ه˘م˘لا ل˘جر و˘ه و˘كصسيإا
ةهجاوم لخد املك ناديزل ةبصسنلاب
.ةلوطب يأا يف ةمصساح وأا ةيوق
ذنم حنرتملا وكصسيإا ىوتصسم مغرو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ا˘sلإا ،ر˘ه˘˘صشأا ةد˘˘ع
ةيفا˘كلا با˘ب˘صسألا ه˘يد˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا
قÓ˘م˘ع ةرادإا ا˘ه˘ب ع˘ن˘ق˘ي د˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ءاقبإÓل ديردم ةينابصسإلا ةمصصاعلا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ل˘خاد ه˘ي˘ل˘ع
.12‐0202 ديدجلا مصسوملا
تاداقتنل وكصسيإا سضرعتي نيح يف
ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ة˘فا˘ح˘صصلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يأل عمصسي ل ناديز نكل ،ةليوط
ءاطعإا لصصاويو تاداقتنلا كلت نم
مامأا هعصضوو لب ،وكصسيإل قئاقدلا

زيغيردور سسي˘ما˘خ لا˘ث˘مأا ن˘ي˘ب˘عل
.ليب ثيراغو
ى˘ل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا ي˘˘ف ناد˘˘يز بغر˘˘يو
ريبك قمع ىلع لوصصحلل وكصسيإا

ىلع لمغعلا لجأا نم هتليكصشت يف
لاو˘ط ا˘ه˘ب مو˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةرواد˘˘م˘˘لا
،تا˘ق˘با˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف م˘صسو˘م˘لا

نيبعÓل ربكأا اًرود يطعيصس املثمو
،يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘فو درا˘˘˘غ˘˘˘يدوأا لا˘˘˘ث˘˘˘مأا
لثم رابك نيبعÓل اًصضيأا جاتحيصس
م˘ل˘ع˘ي و˘ه˘˘ف ،سشت˘˘يردو˘˘مو و˘˘كصسيإا
هيبعل تايوتصسم ديعي فيك اًمامت
.مهنم ةدافتصسلا ةيفيك فرعيو
ءاقبإÓ˘ل ناد˘يز با˘ب˘صسأا م˘هأا ل˘ع˘لو
ه˘ت˘يؤور ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي و˘كصسيإا ى˘ل˘˘ع
بعل ىلع رهظي يذلا رارصصإلا

،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلا ا˘˘ق˘˘ل˘˘م
ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا˘˘ف
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا تارود˘˘لا
وهو ،بعلل ةصصرف ىلع لوصصحلا

،نيبعÓلا نم ريثك نع هزيمي ام
كرتي ناك اذإا امع رظنلا سضغبو
ةيحل ىلع لصصحي وأا اًليوط هرعصش
ةيؤور وه ناديز مهي ام نكل ،ةفيثك
.بعللا يف ةبغرلا
وهو رخآا اًببصس كا˘ن˘ه د˘ع˘ُي ا˘م˘ن˘ي˘ب

لاير يف لكاصشم يأا ةراثإا مدع
يذ˘لا ل˘ي˘ب ثيرا˘غ ل˘ث˘م د˘˘يرد˘˘م
ةلا˘ب˘مÓ˘لا˘ب برد˘م˘لا ة˘ق˘ث ر˘صسخ
ه˘˘نأا ي˘˘ف كصشل ،ماز˘˘ت˘˘للا مد˘˘عو
ه˘˘يد˘˘ل ناد˘˘يز ن˘˘كل ،ع˘˘˘ئار بعل
هيل˘ع ل˘صضف˘يو ي˘صصخ˘صشلا ه˘قوذ

،درازا˘ه لا˘ث˘مأا ن˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
.سسويصسينيفو وغيردور
مات دادعتصسا مهيدل ،ديردم لاير يف
لجأا نم ةمداقلا سضورعلا عامصسل
ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا ن˘˘كل ،و˘˘˘كصسيإا
بعÓ˘˘لا ا˘˘مأا .ناد˘˘يز˘˘ل ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صس
بب˘˘صس يأا د˘˘ج˘˘ي Ó˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا
هلوصصحب ةماتلا هتفرع˘م˘ل ل˘ي˘حر˘ل˘ل

و˘هو ،ناد˘يز ة˘ق˘فر ق˘ئا˘قد˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لثم بعل اًلثم هب عتمتي نل ءيصش
ةرت˘ف ن˘م د˘ئا˘ع˘لا سسو˘يا˘ب˘ي˘صس ي˘ناد
.لانصسرآا يف ةراعإا

ديردم لاير يف وكسسيإا ىلع ءاقبإÓل ناديز عفدت بابسسأا3

نع اًيمصسر يزيلجنإلا دتيانوي رتصسصشنام نلعأا
ينود يدنلوهلا طصسولا طخ بعل عم دقاعتلا
نكل ،مادرتصسمأا سسكايأا نم اًمداق كيب يد ناف
تلاقتنلا قو˘صس ي˘ف د˘ع˘ب ف˘قو˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘ل˘م˘ع
.ةيلاحلا ةيفيصصلا

نيطايصشلا نإا لوقت ةينابصسإلا ’’سسآا’’ ةفيحصص
ريهظلا ةيحان اًي˘لا˘ح م˘هرا˘ظ˘نأا نو˘ه˘جو˘ي ر˘م˘ُح˘لا
ويجريصس ينابصسإلا ،ديردم لاير يدانل رصسيألا

مصسوملا يف زكرملا اذه ميعدت لجأا نم ،نوليغير
.12‐0202 ديدجلا

داع نوليغير نأا ةيديردملا ةفيحصصلا تركذو
ةيليبصشإا يف يفارخ مصسوم دعب ديردم لاير ىلإا

ةمهاصسملا يف هلÓخ حجن ةراعإلا ليبصس ىلع
يرود˘لا بق˘ل˘ب ي˘˘صسلد˘˘نألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ب
.’’غيل ابوروي’’ يبوروألا
بردم ناديز نيدلا نيز سضفر كلذ مغر نكل
،يكلملا قيرفلا ىلإا نوليغير ةداعإا يغنيريملا

يليزاربلا نم لك يف ةيماتلا هتقث نع ربع ثيح

ةدايق˘ل يد˘ن˘ي˘م د˘نلر˘ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لاو و˘ل˘ي˘صسرا˘م
.لبقملا مصسوملا يف ىرصسُيلا ةهبجلا

لاير ةرادإاو زيريب ونيتنرولف عفد رمألا اذه
،ينابصسإلا باصشلا ليحر ىلع ةقفاوملل ديردم
دقاعتلا لواحيو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ل˘خد˘ت˘ي˘ل
لك مصضت يتلا ىرصسُيلا ةهبجلا ميعدتل هعم

نودنارب باصشلاو ’’اًماع52’’ وصش كول نم
.’’اًماع91’’ زمايليو
اًعئار دتيانوي رتصسصشنام ىلإا لاقتنلا رايخ دعُيو
نمصضيصس هنأا ثيح ،نوليغير˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
يغيورنلا ةليكصشت ي˘ف ا˘ًي˘صسا˘صسأا ا˘ًنا˘كم ل˘ع˘ف˘لا˘ب
قÓمعل ينفلا ر˘يد˘م˘لا ر˘يا˘صشلو˘صس را˘نو˘غ ي˘لوأا
يرود ىلإا هتدوعب لفتحي يذلا دروفارت دلوأا
.ديدج نم ابوروأا لاطبأا

نوليغير لاقتنا ةميق حوارتت نأا لمتحُملا نمو
،وروي نويلم03 ‐52 دتيانوي رتصسصشنام ىلإا
هل حمصسي طرصش عصضو يوني ديردم لاير نكل
نم اًما˘ع32ـلا بحا˘صص بعÓ˘لا ءار˘صش ةدا˘˘عإا˘˘ب

ورافلأا مجاهم لاقتنا ةقفصص يف لعف املثم ،ديدج
.تاونصس لبق سسوتنفوي ىلإا اتاروم
نوكي نل دتيانوي رتصسصشنام نإاف ،ىرخُأا ةيحان نم
ثيح ،نوليغ˘ير ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا عار˘صص ي˘ف اًد˘ي˘حو
ةوقب نييلاطيإلا يلوبانو سسوتنفوي يدان بغري
.باصشلا ريهظلا تامدخب رفظلا يف

ديردم لاير ريهظ فطخل كرحتي دتيانوي رتسسسشنام ...كيب يد ناف دعب
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يذيفنتلا بتكملا فصشك
ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
ةحصشر˘م˘لا ءا˘م˘صسألا ن˘ع
سسيئر˘لا بصصن˘م ي˘لو˘ت˘ل

فاريب ىفطصصم ـل افلخ
،هماه˘م ن˘م ل˘ق˘ي˘ت˘صسم˘لا

4 ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا تم˘˘˘˘صضو
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو ءا˘˘م˘˘صسأا
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘م ل˘كب

ة˘يز˘نور˘ب بحا˘صص دا˘م˘˘ح
0002‐دايبملوأا
،ة˘ي˘لار˘ت˘صسلا ي˘˘ند˘˘ي˘˘صسب
ةب˘ئا˘ن˘لا ي˘نا˘قر˘ف ة˘ي˘م˘صس
سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘˘با˘˘صسلا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا

ىلوألا ةيلودلا مكحلاو
د˘ي˘صسو ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف
بابصشلا ريزو بيبل يلع
،ق˘˘ب˘˘˘صسألا ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
كور˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
قباصسلا سسيئرلا ةعوبرق
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘ل˘˘ل
مت ني˘ح ي˘ف ،تا˘جارد˘ل˘ل
فوؤور ح˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘˘ت سضفر
.يوانرب ميلصس
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ح˘˘˘صشر˘˘˘ت نأا ،ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا

يوا˘˘نر˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘صس فوؤور
بابصشلل قبا˘صسلا ر˘يزو˘لا

سسي˘˘˘ئرو ة˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ه˘˘صضفر د˘˘ق ةزرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

بت˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘صضعأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
رمأÓ˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يف خرؤوملا10‐70 مقر
7002 سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م10
يفانتلا تلاحب قلعتملا

ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ماز˘˘ت˘˘للاو
بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
.فئاظولاو
اذه نم3 ةداملا سصنتو
نأا نكمي ل» :هنأا رمألا
و˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غا˘˘˘˘˘صش سسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي
ف˘ئا˘ظو˘˘لاو بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدا˘م˘لا ي˘ف نورو˘كذ˘م˘لا
د˘ن˘ع ،ر˘مألا ن˘˘م ى˘˘لوألا
ببصس يأل مهتمهم ةياهن

ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس ةد˘˘م˘˘لو ،نا˘˘ك
وأا ا˘˘يرا˘˘صشت˘˘صسا ا˘˘طا˘˘˘صشن
تناك امهم اينهم اطاصشن

مهل نوكت نأا وأا ،هتعيبط
ريغ وأا ةرصشابم حلاصصم
ىد˘˘˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘م
تائيهلا وأا ،تاصسصسؤوملا
اولوت نأا مهل قبصس يتلا

فار˘صشإلا وأا ،ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م
ةقفصص اومربأا وأا ،اهيلع
ا˘يأار اورد˘صصأا وأا ،ا˘ه˘ع˘˘م
،اهعم ةقفصص دقع ةيغب
وأا ةصسصسؤوم يأا ىدل وأا

ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ىر˘خأا ة˘ئ˘ي˘˘ه
.«طاصشنلا لاجم سسفن
لا˘˘˘جآا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘لو
تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا عاد˘˘˘يإا

ةنجل˘لا سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نل
ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
موي تهتنا دق ةيرئازجلا
ىلع يصضاملا سسي˘م˘خ˘لا
،ءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا

ةيعمج˘لا د˘ق˘ع˘ت نا ى˘ل˘ع
ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘لا
،يراجلا ربمت˘ب˘صس21ـلا
ن˘˘ب ـب «او˘˘˘كلا» ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب

.نونكع
،ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘مو
سسي˘ئر˘لا ى˘ل˘ع نو˘˘كي˘˘صس
ام رييصست ةنجلل ديدجلا
ةد˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
يهتنت يتلاو ة˘ي˘ب˘م˘لولا

1202 دا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا ع˘˘˘م
.ويكوطب

جاحلب اسضر

ةطبارلاب ةطصشان ةيدنأا4 تصضمأا
ةيقافتلا ىلع ،ىلوألا ةفرتحملا
تاكرصشلا طبر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا
بتاكم˘ب م˘ه˘صسأا تاذ ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

رييصستلا ةبقار˘م ة˘ير˘يد˘مو ةر˘ب˘خ
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو
ر˘ق˘م˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ميهاربإا يلادب ةيداحتلا

ةيداحتÓل يمصسرلا عقوملا ناكو
نأا رصشن دق مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘يد˘نأا ن˘م ل˘ك ي˘ل˘ث˘م˘م
دادو ،ناز˘ي˘ل˘˘غ ع˘˘ير˘˘صس ،ف˘˘ل˘˘صشلا
ي˘ب˘م˘˘لوأا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
ىلع عيقوتلل ن˘ير˘صضا˘ح ة˘يد˘م˘لا
ن˘ي˘ب تمر˘بأا ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا

ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صشلاو ةر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خ بتا˘˘˘˘˘كم
ةيريدمو م˘ه˘صسأا تاذ ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

ةعباتلا يلاملا ري˘ي˘صست˘لا ة˘ب˘قار˘م
ةيدنأÓل حمصست يتلاو ةيداحتÓل
ةدوجلا ةداهصش ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب
عقوم فاصضأا امك ،«1009 وزيإا»
تعقو ةثÓثلا قرفلا نأا «فافلا»
ةربخلا بتكم عم ةيقافتلا ىلع

قيرف عقو نيح يف ،«ر.ون.يأا»
ةقيثولا هذه ىلع ةيدملا يبملوأا

نز˘˘يا˘˘ك» ةر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا بت˘˘˘كم ع˘˘˘م
ىلع عيقوتلا ي˘تأا˘يو ،«ي˘م˘يدا˘كا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘ق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه
«فافلا» اهتذختا يتلا تاءارجإلا

ة˘˘˘يد˘˘˘نألا  ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ددع نأا ،ركذلاب ريدجلا.ةفرتحملا
ةيقافتلا ىل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لا ة˘يد˘نألا
اقيرف31ـل ل˘صصو د˘ق  ة˘ي˘ثÓ˘ث˘˘لا
يداون عصست عيقوت قبصس نأا دعب
؛ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ق˘با˘صس تقو ي˘˘ف
،دادزولب بابصش ،رئازجلا ةيدولوم
،ةرقم مجن ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
يدان ،سسابعلب داحتا ،رئازجلا داحتا
با˘˘ب˘˘صش ،ةر˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا ،ودارا˘˘˘ب
قافو عيقوت راظتنا يف ةنيطنصسق
يف عيقوتلا سضفر يذلا فيطصس
رارقلا نع عجارتلا لبق قباصس تقو
نيدلا ربخ عمج يذلا عامتجلا دعب
يريصسم˘ب «فا˘ف˘لا» سسي˘ئر ي˘صشطز
.يفياطصسلا يدانلا

طيمز.ع

 ديزم بلج وحن
يف ءامسسأ’ا نم

ةمداقلا تاعاسسلا
قفتي راجن مجاهملا
مسضنيو ةرادإلا عم

 ةبقلا دئار ىلإا

عم ةزمح راجن مجاهملا عقو
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ئار
عفريل ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م

وتاكريملا يف نيدفاولا ددع
ا˘ه˘ن˘م ءا˘م˘سسأا6 ىلإا ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘لا

4و د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ادد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’
د˘˘ئار˘˘لا شصي˘˘م˘˘ق نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي˘˘سس

تم˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘م لوأ’
ف˘ن˘سص ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
ترسشنو.ةنسس91 ن˘˘م ل˘˘˘قأا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘˘سصلا

ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘ع
بعÓ˘ل ةرو˘˘سص ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت بق˘˘ع
ق˘˘˘ي˘˘˘فر ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م
ىل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،نا˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ةل˘ي˘ك˘سشت˘لا م˘عد˘ل قا˘سسو مد˘ق
ىل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يردا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ب
يدا˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تو
ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سض
6 لعجي ةلوطبلا ماظن ريغت
طقسست ةعومجم لك نم قرف
.ةاوهلا مسسقلل

ب.م.يرسسيإا

يحسصلا لوكوتÈلا قرخ ببسسب ةيسساق تابوقع نم يرانكلا رذ– ةطبارلا

لئابقلا ةبيبسش
وبقأاب قلغم شصبرت ‘ لوخدلا ةيفلخ ىلع

يوانرب قباسسلا ريزولا حسشرت سضفري يذيفنتلا بتكملا
ةيبملوأ’ا ةنجلل شسيئر بسصنم ىلع نوسسفانتي نيحسشرم ةعبرأا

«فافلا» عم ةيثÓثلا ةيقافتلا ىلع يسضمت ةديدج ةيدنأا4

3202 ةياغ ىلإا «ةراطسسوسس» يف ددجي شصويحم

يصضايرلا ريدملا ىيحي رتنع ةدايقب ةمصصاعلا داحتا قيرف ةرادإا تمربأا
نم ،ةقارصشب «توف رأا.يب بعÓم عم ،ماعلا ريدملا يداه يناغلا دبعو
.نيبعÓلا نيوكت اهنم ةدافتصسلا لجأا

عقاوم ىلع ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘صشكو
يلوؤوصسم عم ءيصش لك ىلع تقفتا ةرادإلا نأا ،يعامتجلا لصصاوتلا
نم ةماعلا داحتا قيرفل ةباصشلا تائفلا اهنم ديفتصستصس يتلاو بعÓملا
لقأاب Óبقتصسم يدانلا ناولأا لمح ىلع نيرداق نيبعل نيوكت لجا
عييصضت ةمصصاعلا داحتل ةديدجلا ةرادإلا ديرت لو .ةنكمم ةفلكت
تلصضف اهنكل ،سصاخ نيوكت زكرم دييصشت ىلع لمعت اهنأا مغر تقولا
لمعلا ليهصستل عورصشملا قÓطإا لجأا نم ىوصصقلا ةعرصسلل رورملا

.Óبقتصسم
3202 ىلإا هدقع ددجي شصويحم

د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل قا˘ف˘تا ة˘ي˘صضرأا ى˘لإا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تل˘صصو˘ت
ةياغ ىلإا ،يلحملا بختنملا عم يرئازجلا يلودلا بعÓلا سصويحم
.1202 فيصص يهتني هدقع ناك امدعب ،3202
قافتا ىلإا تلصصوت ةرادإلا نأا ،يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا نع Óقنو
مجاهم تنمصض اهنأا ينعي ام ،نيمداق نيمصسومل بعÓلا دقع ديدمتل
سصويحم نأاو اميصسل ةمداقلا تاونصس3ـلا يف ةيلاع تافصصاومب
.ةينطولا ةلوطبلا يف نيمجاهملا لصضفأا نيب نم دعي هنصس رغصص مغر

ب.م.يرسسيإا

تائفلل بعÓم ءارك ىلع قفتت ةرادإلا
 نيبعÓلا نيوكت لجأا نم ةباسشلا

ةمسصاعلا داحتا

ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ي ما˘˘صسق˘˘نلا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف را˘˘صصنأا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
و˘ب˘مو˘غ˘ن ي˘كيا˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يف يكي˘ج˘ل˘ب˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا

ثÓثل ،ةنصس12 نم لقأا بختنم
.ةمداق تاونصس
با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا ل˘˘صصاو˘˘˘تو
زكارملا معد ىلع لمعلا دادزولب
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ى˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ن˘كم˘تو ،ي˘صضق˘ن˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ر˘˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا

نم لك عم دقاعتلا نم سضيبألاو
نيطلا داز امو ،رتيخلبو يوارد
يذلاو وبموغن عم دقاعتلا وه ةلب
اريثك ليج˘صست˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘ل

يذلا رمألا ،يوركلا هراوصشم يف
ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا قا˘˘صشع ل˘˘ع˘˘ج
دقاعت ببصسب ةريح يف سضيبألاو
فادهلاب سسيل بعل عم ةرادإلا
ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘˘لا
ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأل ة˘˘ي˘˘ما˘˘مألا
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف سضي˘بألاو ر˘م˘˘حألا
نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لاو.ديدجلا
با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لا بعÓ˘لا
براجت ةدع سضاخ يذلا دادزولب
ا˘ي˘لا˘ط˘ياو ا˘كي˘ج˘ل˘ب ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘˘ف
يداونلا عم ءاقل07 يف كراصش
ي˘˘هو ط˘˘ق˘˘ف فاد˘˘هأا9 ل˘˘ج˘˘صس
بعÓ˘ل ة˘ف˘ي˘ع˘˘صض د˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح
.ةبرح سسأارك طصشني

ب.م.يرسسيإا

وبموغن سصوسصخب نومسسقنم راسصنألا

دادزولب بابسش
ءاقل07 يف فادهأا9 لجسس ديدجلا مجاهملا

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا تث˘ع˘ب
ةرفصشم ة˘لا˘صسر ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش يدا˘˘ن ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل
ةريخألا قÓطنا بقع لئابقلا
ير˘ي˘صضح˘ت˘لا سصبر˘ت˘˘لا ي˘˘ف
عوبصسألا د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
«و˘ب˘قأا» ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
.ةياجبب

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا تدر
بق˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ل˘ع˘ف ى˘ل˘˘ع
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
نينثلا موي ديدجلا مصسوملل
نم نذإلا ذخأا نود يصضاملا
يتلا يهو ،ايلعلا تاطلصسلا
تاصصبرتلا لك قيلعتب ترمأا

يف ةيصضا˘ير˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لاو
ببصسب ،تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
لازت ل يتلا انوروك ةحئاج
.نييرئازجلا حاورأا ذخأات

نايب رب˘ع ة˘ط˘بار˘لا تلا˘قو
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘صشن
ة˘ط˘بار˘لا ر˘كذ˘ت» :ي˘م˘˘صسر˘˘لا

نأا ةفرتحم˘لا ة˘يد˘نألا ع˘ي˘م˘ج
يتلا ةيزارتحلا ريبادتلا لك
،ةيمومعلا تاطلصسلا ا˘ه˘تر˘قأا
ي˘صشف˘ت ة˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
لاز˘˘ت ل ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
و˘˘˘عد˘˘˘ت اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صس
ءارجإا مار˘ت˘حا ى˘لإا ة˘يدا˘ح˘تلا
تا˘˘صصبر˘˘ت ل˘˘ك ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
دا˘˘ن يأا رّذ˘˘ح˘˘تو ،ة˘˘˘يد˘˘˘نألاو
ءار˘˘˘جإلا اذ˘˘˘˘ه سضر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي

.«تابوقعلل هصضيرعتب
ا˘ه˘نا˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا تم˘ت˘خو

ةط˘بار˘لا د˘م˘ت˘ع˘ت» :ي˘لا˘ت˘لا˘ك
لكل ةيلوؤوصسملا حور ىلع
ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل فار˘˘طألا

يف نيطصشانلا عيمج ةحصص
سصرحللو مدقلا ةرك ناديم
يت˘لا د˘عاو˘ق˘لا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
ةيحصصلا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘تر˘قأا
.«دÓبلا يف

ةموكحلا نإاف ةراصشإÓلو
با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘يزو تف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
،يدلاخ يلع ديصس ،ةصضايرلاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘ط˘صشن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
،رو˘ه˘م˘˘ج نود ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

دا˘˘م˘˘ت˘˘عا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
بصسانتي يحصص لو˘كو˘تور˘ب
ام بصسح ،سصاصصتخا لك عم
.ىلوألا ةرازولا نايب يف ءاج

ىلع رانلا حتفي دوبيع
ودعسس بلاطيو راودم

هبتار شضفخب
قطانلا دوبيع دوليم حتف

،لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صشل ي˘م˘صسر˘لا
راودم ميركلا دبع ىلع رانلا

ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
.مدقلا ةركل

ي˘˘˘ف دو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع بل˘˘˘˘طو
ن˘م ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت

لوأا مز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي نأا راود˘˘˘˘˘م
لبق يحصصلا لوكو˘تور˘ب˘لا˘ب
ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا

ا˘ب˘لا˘ط˘م ،كلذ˘ب ا˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘يو
نع فصشكلاب ةطبارلا سسيئر
عصضو نم هعنم يذلا ببصسلا
م˘ي˘ل˘صست ل˘ف˘ح ي˘ف ة˘ما˘م˘كلا
با˘˘ب˘˘˘صشل ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا عرد
بيبط نأا احصضوم ،دادزولب
يف وصضع وه يذلاو قيرفلا
ةيلو يف ءابولا ةعباتم ةنجل
ع˘صضو ن˘˘م و˘˘ه وزو يز˘˘ي˘˘ت
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
.يرانكلا سصبرتب قلعتملا

ءارجا ىلإا دوبيع حملأا امك
ةياجب ةيلو يف يناث سصبرت
لاح ي˘ف و˘ب˘قأا ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو
مايألا يف دودحلا حتف مدع
.ةلبقملا

ثد˘ح˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو
ي˘˘˘˘ف ةرادإلا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘ع
،لبقملا مصسوملل اهر˘ي˘صضح˘ت
ىلع دمتعيصس قيرفلا نإا Óئاق
مهمادقتصسا مت نيذلا نابصشلا
نأل ،يراجلا وتاكريملا يف
ل اهب رمن يتلا ةيلاملا ةمزألا
ةيلايخ روجأا عفدب انل حمصست
ود˘ع˘صس بلا˘طو ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
سضي˘ف˘خ˘ت˘ب ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘فاد˘˘م
ديري ناك نأا يرهصشلا هبتار
فو˘ف˘صص ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ا˘˘ق˘˘ح
.ةبيبصشلا

جاحلب اسضر

قباسس تقو يف قرف9 عيقوت دعب

12



sport@essalamonline.com

و˘ع˘ب˘ت˘ت˘م ن˘ق˘˘ي˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
سضيبألا نينوللا قاصشعو
ل رو˘˘˘مألا نأا ،دو˘˘˘˘صسألاو
تي˘ب˘لا ي˘ف ر˘ي˘خ˘ب ر˘˘صشب˘˘ت
عيمج˘لا نأاو يد˘كي˘كصسلا
هد˘˘˘حو˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا كر˘˘˘ت
لجأا نم عراصصت ةرادإلاو
ة˘˘˘كصسلا قو˘˘˘ف ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘صضو
امازل حبصصأا ،ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا

سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يرا˘ط˘˘ي˘˘ق لا˘˘م˘˘ج ةرادإلا
ة˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا

ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘مو
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
نو˘كي˘˘صس يذ˘˘لاو ى˘˘لوألا

ثي˘˘ح ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ع˘˘صص
لامج ةرادإا ىلع بجوتي
نمزلا ة˘ق˘با˘صسم يرا˘ط˘ي˘ق
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
لاز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا

ف˘صصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
ة˘˘صصا˘˘˘خ ،سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش
نيبعÓل ةيرهصشلا روجألا

اريب˘ك ا˘ق˘ئا˘ع د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
.قيرفلا سسيئر مامأا

 مامأا يراطيق
ةديدع لكاسشم
عسضو ىلع رسصيو

ةكسسلا يف قيرفلا
ةحيحسصلا

سسي˘ئر نإا˘˘ف ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج ق˘ير˘˘ف˘˘لا
اذ˘ه رو˘مألا م˘صسح يو˘˘ن˘˘ي
ي˘ف عور˘صشل˘ل ،عو˘˘ب˘˘صسألا
ة˘ي˘م˘صسر˘لا تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا

ن˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيوصستو نيبعÓلا بادتنا

ءاعدتصساو نويد˘لا ع˘ي˘م˘ج
عم سضوافتلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ع˘˘˘صضوو ن˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
سصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ق˘˘˘˘فو ،ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ةيرادإلا رومأÓ˘ل غر˘ف˘ت˘ل˘ل
يف عقي ل يكل ىرخألا
لصصح يذ˘لا ر˘ي˘خأا˘ت˘لا خ˘ف

ةرتفلا هذه يف قيرفلا عم
قر˘ف˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا
اذهو ،ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضفأا نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
م˘تأا ى˘ل˘˘ع او˘˘نو˘˘كي ي˘˘كل
فانئتصسا مو˘ي داد˘ع˘ت˘صسلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ةو˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘كب لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
.ديدجلا مصسوملل

ششامر ماسشه

ةبانع داحتا
عم بقترم عامتجا

دادعتلا طبسضل ميعزلا
اسسيئر ناودع
يواهلا يدانلل

«ةنوب» ـل
عامجإلاب

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تم˘˘˘سسر
شسيئر نييعت ،ةبانع داحت’

ا˘ف˘ل˘خ ناود˘ع يوا˘ه˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
كلذو مور˘˘˘ك ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
د˘˘عو د˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘˘ب
ىلع لمعلاب ديدجلا شسيئرلا

فر˘˘˘سشم و˘˘˘ه ا˘˘˘م ل˘˘˘ك م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
نم لعلو ،ةمدخلا يف يدانلل
اهقلخ ديري يتلا رومأ’ا نيب

ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ة˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘˘ه ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ي˘˘˘ه
تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سست ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
بتاكم عسضو لÓخ نم ةيوهلا

ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ت يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف
ىلع لم˘ع˘ت ة˘ي˘سسي˘ئر بسصا˘ن˘م

ي˘˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘سس يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
يف ىتح وا ةينابسشلا تائفلا

.رباك’ا فنسص

نيب بقترم عامتجا
طبسضل ميعزلاو ناودع

قيرفلا ةبيكرت
ناودع شسيئرلا دكأا دقو اذه

لمعلا يواهلا يدانلا دادعتسسا
ة˘كر˘سش ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ع˘˘م
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ة˘˘˘مد˘˘˘خو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
،را˘ب˘ك˘˘لا فا˘˘سصم ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘سضو˘˘ل

ة˘˘جا˘˘ح كرد˘˘ي ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘˘˘حر˘˘˘ف ىلإا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا را˘˘˘سصنأا

نأاو امي˘سس’ م˘هر˘طا˘خ ر˘ب˘ج˘ت
نم ةري˘ب˘ك تنا˘ك م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت
ن˘˘˘˘˘˘مو اذ˘˘˘˘˘˘ه يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘جأا
عامتجا دقع متي نأا رظتنملا

ناود˘ع ن˘ي˘ب ي˘˘م˘˘سسرو ل˘˘يو˘˘ط
تايولوأ’ا ديدحت˘ل م˘ي˘عز˘لاو
ةبي˘كر˘ت نا˘م˘سض ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ن˘م ي˘ت˘لاو ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘قرو بع˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سس كسش نود
.دوعسصلا

ششامر ماسشه

بورخلا ةيعمج
ةيعسضولا ببسسب نخاسس حيفسص ىلع راسصنأ’ا

لخدت ةرورصض ىلع ديكأاتلاو ديرغتلا جربلا يلهأا راصصنأا لصصاوي
نم ةصصاخ يدانلا ةيفصصت لجا نم ،ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ يلاولا
قيرفلل ةمدخ يأا اومدقي مل مهبصسح نيذلاو يواهلا يدانلا ءاصضعأا
مغر ،نامألا رب ىلا يدانلا ةدايقب حمصست لولح نع مهثحب مدع ليلدب
نأا رظتنملا نمو اذه ابيرقت رهصش ذنم يدامح نب سسيئرلا باحصسنا
ةبلاطملل دحألا اذه ةيلولا رقم مامأا رفصصألا دارجلا رهمجت لصصاوتي
.ايلام يدانلا ىعرت يتلا ةكرصشلاب اددجم

 ديدجلا نورظتني نوبعÓلا
تاعزانملا ةنجل تاراذعا ىلع درت مل ةرادإ’او

ي˘لوؤو˘صسم فر˘ط ن˘م ل˘جا˘ع ل˘خد˘ت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘عل ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه
تعرصش قرفلا لك نأاو ةصصاخ ،مهريصصم ةفرعمل ةيئلولا تاطلصسلا
نأا امب ريبك جرح يف مهعصضيصس يذلا رمألا ،اهرومأا طبصض يف
ميصسرت رظتنت رصصانعلا سضعب نا ركذي دعب لحت مل يلهألا لكاصشم
بلاطت اهنأاو ةصصاخ ،اهريصصم ةفرعم لجا نم تاعزانملا ةنجل رارق
نوكيصس رارقلا نا وه يلهألا ةمزا نم ديزيصس ام لعلو اهتاقحتصسمب
.ةنجللا بلاطم نع درلا نع ةبئاغ ةرادإلا نأا امب مهترداغمب

ششامر ماسشه

 ةجهللا ديعسصت ررقي «رفسصألا دار÷ا»
يواهلا يدانلا ›وؤوسسم ةرداغÃ بلاطمو

جربلا يلهأا
تاعزانملا ةنجل ىلع درت مل ةرادإ’ا

يدانلا يبحم عم ايرواصشت ءاقل ،رصصان نب ةرقم مجن قيرف سسيئر دقع
قيرفلا اهقفو ريصسي يتلا ةماعلا فورظلاو قيرفلا ةيعصضو ليلحت نمصضت
بايغ لظ يف ةصصاخ ،اهيلا ةصسام ةجاح يف يدانلا ىقبي يتلا تايجاحلاو
اذه ،يدانلا رييصست ةمهم حاجنإا يف ءيصش مهأا ربتعت يتلا ةيلاملا ةلويصسلا

ىرصشب ديدجلا يلاولا نوكي نا يف مهتبغر ىلع قيرفلا قاصشع عمجا دقو
.قيلصشوب بعلم ةمزأا ءاهنإا ةيحان نم ىتح وأا ايلام ءاوصس يدانلا ىلع ريخ

 ةربخلا يبع’ دوقع ميسسرت يف بغري
رداغي نل نامدو ةمداقلا تاعاسسلا يف

رصصانعلا سضعب نامصض نع سسيئرلا نلعي نا بقترملا نم ،هتاذ قايصسلا يف
ةمئاقلا طبصضل ناح دق تقولا نأاب ىري هناو ةصصاخ ،ةمداقلا تاعاصسلا يف
ام وهو ةربخلا يبعل سضعب هصصقني قيرفلا ناو ةصصاخ اهيلع ديكأاتلاو
ةداج تاصضوافم يف دجاوتت ثيح ،يدانلا ةلجعب عفدلا يف ةرادإلا لعجيصس
مهصسأار ىلع يتلاو قيرفلا ديفتصس يتلا ةربخلاو ةبغرلا كلتمت رصصانع عم
لاز˘ي لو اذ˘ه طو˘ب˘ع˘ج م˘جا˘ه˘م˘لا اذ˘˘كو ةروا˘˘صسلا ن˘˘م د˘˘لاو˘˘خ ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ءاقبلا ةرورصض ي˘ف نا˘مد يدا˘ن˘لا فاد˘ه عا˘ن˘قا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
.هقيرف عم رخآا مصسومل

ششامر ماسشه

 راسصنألا عم ايرواسشت ءاقل دقعي رسصان نب
ةلبقملا ةلحرملا تابلطتم ةسساردل

ةرڤم مجن
مجنلا عم ةمدقتم تاسضوافم يف طوبعجو دلاوخ

ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا عم ادعوم ،يقاوبلا مأا ةيلو يلاو برصض
ةيعمجلا يلوؤوصسم ديعت يتلا لولحلا ثحبو قيرفلا ةيعصضو ةصشقانمل
لمعلا اصضفر ينارمعلاو ديصص نب يئانثلا نا امب قيرفلا رييصست ىلإا

نا امب ديدجلا هيف بقتري دق عامتجلا نأا ركذي ،ةيلام ةلويصس نود نم
طبصضب دعو يذلاو يلاولا فرط نم كرحتلا يف ةبغر سسمل عيمجلا
ام وهو ،قيرفلا ةنيزح سشاعتناب حمصست يتلا ةيلاملا رومألا سضعب
رييصست لجأا نم ىوصصقلا ةعرصسلا ىلإا ريصست اهدعب ةرادإلا لعجيصس
يبعÓل لولح داجيإا يف لمأاي عيمجلا نأاو ةصصاخ ديج لكصشب ةلحرملا
قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘صسح˘ت ،ل˘صضفا و˘تا˘كر˘ي˘م ط˘ب˘صض ع˘م ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
.لبقملا يصضايرلا مصسوملل تاريصضحتلا

مويلا رظتنم دورمقو ءاقبلا تررق رسصانع ةدع
دوقعلا ديدجت يف عورصشلا ىلع ،ةرادإلا لمعت نأا رظتنملا نمو اذه
مهصسأار ىلعو ةريخألا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘م تق˘ف˘تا ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل˘ل
ا˘ها˘يا˘صضق ط˘ب˘صض ي˘ف تح˘ج˘ن ةرادإلا نأا ر˘كذ˘ي ،كا˘˘كحو˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
تاعاصسلا يف اهعيقوت متيصس ثيح يحصصلا لوكوتوربلاب ةقلعتملا
ةلوهصس يف ةرادإلا عصضيو فيراصصملا نم للقيصس ام وهو ،ةمداقلا
بعÓلا نأاب انرداصصم تراصشأاو اذه ةقباصسلا ةيعصضولاب ةنراقم ربكا
ادغ وأا مويلا رظتنم ثيح ةيعمجلا يف ءاقبلا ةرورصضب عنتقا دورمق
.هدقع ديدجتل

ششامر ماسشه

قيرفلا ريسصم يف لسصفلل يلاولا عم نينثإلا عمتجت » ماسصل » ةرادإا

ةليلم نيع ةيعمج
مويلا رظتنم دورمق
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ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تل˘جأا˘˘ت
ىلا بورخلا ةيعمج قيرفل
بلطب كلذو ،قحل دعوم
،ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م
يلوؤوصسم يلاولا غلبأا ثيح
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
عو˘ب˘صسألا ى˘لا ا˘هر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘ب
حنم˘ي ى˘ت˘ح كلذو ي˘لا˘ح˘لا
ن˘م م˘ه˘ل ر˘˘صضخألا ءو˘˘صضلا
ةرادإا نا ركذي ،اهدقع لجا
ا˘ه˘صسف˘ن تز˘ه˘ج «ا˘كصسيل»
تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ك ن˘˘˘˘م
ن˘كلو ا˘هد˘عو˘م تط˘ب˘صضو

نم ةظحل رخآا يف لاصصتا
ن˘˘م رر˘˘ق˘˘ت ي˘˘لاو˘˘لا فر˘˘ط
ىلا اهدقع ل˘ي˘جأا˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
.قحل تقو

مزؤوي بيد باحسسنا
«اكسسي’» ةيعسضو

بسضغ يف راسصنأ’او
نكي مل ،هتاذ قايصسلا يف
» حلاصص يف ةيعمجلا ريخأات

ةرجه نأاو ةصصاخ » اكصسيل
ام وهو لصصاوتم نيبعÓلا

نو˘ب˘ل˘ط˘ي را˘˘صصنألا ل˘˘ع˘˘ج

رومألا طبصض يف عارصسإلا
ةصصاخ ،عيمجلا ليحر لبق
رر˘˘˘˘ق بيد سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا نأاو
م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه با˘˘ح˘˘صسنلا

رو˘مأا ط˘ب˘صضف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ر˘خؤو˘ي د˘ق ة˘يرادإلا يدا˘ن˘˘لا
يدانلا لعجيصسو وتاكريملا
ه˘ي˘عا˘صسم ن˘ع اد˘ج اد˘ي˘˘ع˘˘ب
يف لبقملا مصسوملل ابصسحت

نيب˘عÓ˘لا ل˘ك دا˘ع˘ت˘با ل˘ظ
تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
.نهارلا

ششامر ماسشه

تنانجات عافد ةرادإا تررق
م˘قا˘ط˘لا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘عو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

م˘ير˘ك برد˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘صسأار
ر˘صشع ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا يواز
ابصسحت زئاكرلا نم نيبعل
يذلاو لب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
ا˘قا˘صشو ا˘ب˘ع˘˘صص نو˘˘كي˘˘صس
سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ظافحل˘ل ى˘ع˘صسي سشي˘عر˘ق
نوكت ىتح زئاكرلا ىلع
لذب ىلع ةرداق ةف˘ي˘لو˘ت˘لا
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا

لك عم دنلل دنلا فوقولاو
ةلوطبلا نأا ركذي ،ةيدنألا

فر˘ع˘ت˘˘صس م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةيدنا لك عم اداح اصسفانت
كلذو ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.لوزنلاو ءاقبلا تاباصسحل
تسسم تامادقتسس’ا

يف طوطخلا لك
ميسسرت راظتنا

دوقعلا
،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘ف
طبصض سسيئر˘لا ل˘صصاو˘ي
لÓخ نم يدانلا راصسم
تادقاع˘ت˘لا سضع˘ب ءار˘جا
نوكتل اهيلع لوعي يتلا
ثيح ،يدانلا حلاصص يف
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو
د˘يد˘ع ع˘م م˘ت قا˘ف˘تلا˘˘ف
بقتري نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
تاعاصسلا يف مه˘ع˘ي˘قو˘ت
م˘˘ت نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةفاك ىلع مهعم قافتلا

اذ˘˘˘˘ه ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ءا˘˘م˘˘صسألا سصو˘˘صصخ˘˘˘بو
قيرفلا˘ف ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا

ةينامث نآلا دحل نمصض
بعل مهنيب نم رصصانع
اذكو تاحرف نب طصسولا
مجاهملاو يلعب عفادملا

ي˘جر˘ت ق˘ير˘ف ن˘˘م حار˘˘م
تم˘˘صض ا˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
جÓ˘ي˘ف ي˘ب˘عل ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا

ط˘˘˘˘صسو ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م
د˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ح ناد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

تحجن امك ،يناميلصسو
دادو م˘جا˘ه˘م عا˘ن˘˘قا ي˘˘ف
ى˘˘صسي˘˘ع ن˘˘ب كيرا˘˘فو˘˘˘ب
ةلÓصشلا ر˘صصق م˘جا˘ه˘مو
.يناوعلو بابد

ششامر ماسشه

438213ددعلا ^2441 مرحم71ـل قفاوملا0202 ربمتبسس5تبسسلاةصضايرلا
ةدكيكسس ةبيبسش

حيحسصلا راسسملا ىلع «اداكيسسورلا» عسضو ديري يراطيق

 ةرادإلا كرحت نوبقرتيو مهقيرف رومأا نم ةريح يف «دودح Óب»

  ةيئلولا تاطلسسلا نم بلطب لجؤوت ةماعلا ةيعمجلا

تنانجات عافد
ددجلا دوقع ميسسرتل لمعت ةرادإ’ا

قيرفلا زئاكر نم01 ـب ظافتحلا ررقي سشيعرق
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ينطولا بختنملا نوكيصس
ى˘ل˘ع د˘ي˘لا ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘˘عر˘˘ق ع˘˘م ،مو˘˘ي˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘م
يذلا1202 لا˘˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘صصم ه˘ن˘صضت˘ح˘ت
ىلإا31ـلا ن˘ي˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا
.يفناج13ـلا

ينطولا بختنم˘لا ن˘كم˘تو
نا˘م˘صض ن˘م ةر˘ي˘غ˘صصلا ةر˘˘كل
ةيملاعلا ةصسفانملا يف ناكم
يف3ـلا زكرملا لتحا امدعب

يتلا ةريخلا ايقيرفإا ممأا سسأاك
فرعتصسو ،سسنوت اهت˘ن˘صضت˘حا
سسر˘ع˘لا ن˘م72ـلا ةع˘ب˘ط˘لا
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا ةر˘˘كل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

مت ثيح ،اب˘خ˘ت˘ن˘م23 ة˘كرا˘صشم
تايوتصسم4 ى˘لإا م˘ه˘م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت
برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘يو
ي˘˘˘ف ترو˘˘˘˘ب نلأا ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
تابختنم ةقفر ،يناثلا فينصصتلا

ف˘ي˘صضم˘لا د˘ل˘ب˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألاو ر˘˘ط˘˘˘قو (ر˘˘˘صصم)
ر˘˘ج˘˘م˘˘˘لاو ا˘˘˘صسم˘˘˘ن˘˘˘لاو سسنو˘˘˘تو

بح˘صسي نأا ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘صسورÓ˘˘ي˘˘بو
ةعومجم لك نم دحاو بختنم
.8ـلا تاعومجملا ليثمتل

نوددجي تروب لابسشأا
يŸاعلا شسرعلا عم دهعلا

رخآا ‘ بايغ دعب
Úترود

ينطولا بخت˘ن˘م˘لا با˘غو اذ˘ه
نم ن˘ي˘ترود ر˘خآا ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا

تنا˘˘ك ى˘˘لوألا ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك
ةيناثلاو7102 ة˘ن˘صس ا˘˘صسنر˘˘ف˘˘ب
،9102 ةنصس كرامندلاو ايناملأاب
يلودلا ءاق˘فر لوا˘ح˘ي˘صس ه˘ي˘ل˘عو
ام ل˘ك م˘يد˘ق˘ت سسو˘كر˘ب دو˘ع˘صسم
نم ،رصصم ةرود لÓخ نوكلمي
ة˘ب˘ي˘ه ةدا˘عإاو د˘يد˘˘ج ق˘˘لأا˘˘ت ل˘˘جأا
ي˘ف ة˘ع˘ئا˘صضلا ةر˘ي˘غ˘˘صصلا ةر˘˘كلا
ةمهملا نا لإا ،ةيصضاملا تاونصسلا
دجاوت لظ يف ةلهصس نوكت نل
كرامنادلا لثم ة˘يو˘ق تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م

.ايصسورو ادنلصسيإاو (بقللا لماح)
ةسسفانŸا ماظن Òيغت

‘ رسضÿا ظوظح عفري
اديعب باهذلا

،ديلا ةركل يلودلا داحتلا ريغ
ةرود نم ةياد˘ب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن
23 ةكراصشم فرعتصس يتلا رصصم
باحصصأا لهأاتيصس ثيح ،اب˘خ˘ت˘ن˘م
اوحبصصي˘ل ى˘لوألا3ـلا زكار˘م˘لا

4 ىلإا نومصسقي˘صس ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م42
6 مصضت ةعومجم لك تاعومجم
بحا˘صص ل˘هأا˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،قر˘˘ف
لك ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لاو لوألا ز˘كر˘م˘لا

.يئاهنلا عبر رودلا ىلإا ةعومجم
بخت˘ن˘م˘لا ن˘كم˘ت لا˘ح ي˘فو اذ˘ه
،بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ن˘م ي˘ن˘طو˘˘لا
ةر˘˘˘كل˘˘˘ل ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا كرا˘˘˘˘صشي˘˘˘˘صس
با˘˘ع˘˘لألا ةرود ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صصلا
افنآا ةررقم تناك يتلا ةيبملولا
رر˘ق˘ت˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق0202 ة˘ن˘˘صسل

،1202 لبقملا ماعلا ىلإا اهليجأات
ديفو˘ك» ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب
91».

4ـلا تايو˘ت˘صسم˘لا تءا˘جو اذ˘ه
:يلاتلا وحنلا ىلع

كرام˘ند˘لا :لوألا ىو˘ت˘صسم˘لا ‐
ج˘يور˘ن˘لاو ا˘ي˘تاور˘كو ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإاو
لاغتربلاو اينا˘م˘لأاو ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘صسو
.ديوصسلاو

رئاز˘ج˘لا :ي˘نا˘ث˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ‐
سسنوتو نيتنجرألاو رصصمو رطق
.ايصسورÓيبو رجملاو اصسمنلاو

ادنل˘صسيإا :ثلا˘ث˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ‐
ا˘˘يرو˘˘كو ا˘˘صسنر˘˘فو ل˘˘يزار˘˘ب˘˘˘لاو
ن˘ير˘ح˘ب˘لاو نا˘با˘ي˘لاو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

.ياوغوروأاو كيصشتلاو
لو˘غ˘نأا :ع˘بار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ‐

و˘˘غ˘˘نو˘˘˘كلاو ر˘˘˘صضخألا سسأار˘˘˘لاو
ادنلوبو برغملاو ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ايصسورو

ب.م.يرسسيإا

ءاقبلاب هتداعسس نع ربع
هييلبنوم يف

ريبك لمع :روليد
ىعسسأاو انرظتني

ةبتع يطختل
 افده41ـلا

م˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ل˘˘يد يد˘˘نا د˘˘كأا
يدان بعل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ةدعتصسم هنأا ،يصسنرفلا هييلبنوم
باغ امدعب نيدايملا ىلإا ةدوعلل
بب˘صسب ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘˘صصإا

ارصضاح ايقيرفا لطب نوكيصسو
ي˘ف سسي˘ن ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ءا˘ق˘ل ي˘˘ف
حصضوأاو.مداقلا ربمتبصس21ـلا

تاحيرصصت يف هييلبنوم فاده
د˘ع˘ت˘صسم ا˘نأا» :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘صص
ل˘ك ل˘ب˘˘ق ط˘˘غ˘˘صضب رو˘˘ع˘˘صشل˘˘ل
ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘فر˘˘غ ءاو˘˘˘جأا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ىتح راصصنألا ةيؤور ،سسبÓملا
نود بعلت تايرابملا تناك ول

ليجصست ديرأا يننأا امك ،روهمج
ع˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو فاد˘˘˘˘˘هألا

روطتن نحن» :عباتو ،«هييلبنوم
نآلا ان˘ي˘ل˘ع ،تاو˘ن˘صس ةد˘ع ذ˘ن˘م
كا˘ن˘ه..ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه زوا˘˘ج˘˘ت
ا˘ن˘ي˘ل˘عو د˘ي˘ج اذ˘هو و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
.«ةيلق˘ع˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

دكأا ،هييلبنوم يف هدجاوت نعو
احصضوم ةياغلل ديعصس هنأا روليد
ة˘ب˘ت˘ع زوا˘ج˘ت ى˘ل˘˘ع مزا˘˘ع ه˘˘نأا
ي˘ف ا˘ه˘نود ي˘ت˘˘لا ا˘˘فد˘˘ه41ـلا
:درطتصساو ،يصضقنملا م˘صسو˘م˘لا
عيمجلا ،هييلبنوم يف ديعصس انأا»
اذهو يتقطنم يف انأا ،كلذ ملعي
ي˘فد˘هو اد˘ي˘ع˘صس ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘˘ي ا˘˘م
فرعأا ام˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ة˘ل˘صصاو˘م˘لا
ع˘م ا˘م˘صسا˘ح نو˘كأاو ،ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا

: متخو ،«يدانلل ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا بل˘ج
41ـلا ةبتع زواجت وه يفده»
يف ةمها˘صسم˘ل˘ل ى˘ع˘صسأاو ،ا˘فد˘ه
ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘˘ق
.«ةيراقلا ةصسفانملا

ب.م.يرسسيإا

دسسلا عم قباسسلا رسضÿا م‚ همدق ام ىلع ءوسضلا طلسسي يويسسأ’ا دا–’ا

لاطبألا ةطبار خيراتب يبنجأا بعل لسضفأا ةزئا÷ حسشرم جاحلب

يدانلل ةدوعلل ةسصاÿا ةلحرلا نع هفلخت ةيفلخ ىلع

«ÎهتسسŸا»ـب هفسصيو يليÓب فرسصت دقتني يلهألا لوؤوسسم

1202 ملاعلا سسأاك يف هيسسفانم ىلع مويلا فرعتي ديلا ةركل ينطولا بختنملا
ليوب بردملا عم لمعلاب هتداعسس نع ربعرسصمو رطق نودافتيو Êاثلا فينسصتلا ‘ رسضÿا

ىلع نايتإا تناسس ـل بعللا تلسضف :سشيسشوع
 «يج.سسأا.يبلا» عم ةلسصاوملا

ةبرجت سضوخ لصضف هنا ،يرئازجلا وكنارفلا بعÓلا سشيصشوع لداع دكأا
يف لاعف ارود بعل ليوب نا احصضوم ،نامريج ناصس سسيراب يف ءاقبلا ىرخأا
«يجصسابلا» جيرخ هب حرصص ام بصسحبو .«اونافيتصسلا» ناولأا لمحب هعانقإا
يدانل عيقوتلا هرايتخإا سصوصصخب ةيصسنرفلا «توفيليت» ةانق عم هراوح يف
ناك نكل  نايتإا تناصس ىلإا ،انه ىلإا ءيجملا ترتخا »: Óئاق «رصضخلا»
رايخلا هنأا دقتعأا  يرايخ هنإا لك ىلع ،اًصضيأا سسيراب يف ءاقبلا يناكمإاب
دولك سصوصصخب سشيصشوع ثدحت امك ،«كلذك نوكي نأا لمآاو حيحصصلا
كنكمي .مدقلا ةرك يبحم نم اًقح هنإا »:لاق ثيح نايتيإا تناصس بردم ليوب
،«رصشابم لكصشب روعصشلا اذهب ترعصش .هعم ثدحتت امدنع هب رعصشت نأا
لمعأا ينلعجيصس هنأا حصضاولا نمو اًدج ديج بعل يننأا ينربخأا»:عباتيل
نم هلثم بردم دوجو عم ،انه يدوجو بابصسأا دحأا وه اذه .اًريثك نصسحتأاو
اعيبر81 بحاصص نأا ،ركذلاب ريدجلا.«لصضفأا حبصصأا و نصسحتأا نإا دكؤوملا

،نير و ليل رارغ ىلع ةيصسنرفلا ةيدنألا نم ديدعلا نم ةعباتم لحم ناك
غزبيلو دنومترود ايصسوروب يهو ةيناملأا يداون ةعبرأا ىلإا ةفاصضإلاب
تناصسل عيقوتلا راتخإا بعÓلا نأا ريغ نزوكرفيل نرياب ىلإا ةفاصضإا ،كلاصشو
.فاطملا رخآا يف نايتإا
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موجنلا يرود يف فادهلا بقل عاجرتسسا ىلع لمعي رسضخلا مجاهم

 يفيدهتلا هدادع حتتفي حاجنوب
ديدجلا مصسوملل يفيدهتلا هدادع ،يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب حتف

موجنلا ةلوطب نم ىلوألا ةلوجلا نمصض ،سسيمخلا سسمأا لوأا دصسلا هيدان عم
‐5 ةجيتنب ةهجوملا تهتناو تايطيرخلا قيرف دصض مدقلا ةركل ةيرطقلا

يف ديحولاو مصسوملا اذه لوألا هفده ينطولا بختنملا مجاهم لجصسو.1
امدعب هقيرفل يناثلا فدهلا كلذب فيصضيل55 ةقيقدلا يف تايطيرخلا ءاقل

يف لصضفلا ءارحصصلا براحمل ناك امك ،ةارابملا يف اقوفتم ريخألا ناك
حتتفا يذلا لروزاك هليمزل ةمصساح ةرك همدق امدعب هقيرفل لوألا فدهلا
لصضفأاك هبقل عاجرتصسا ىلا حاجنوب لمأايو.(72) ةقيقدلا يف فيدهتلا باب
بقع يصضقنملا مصسوملا هعيصض امدعب ،مصسوملا اذه يرودلا يف فاده
مجاهم يميهارب نيصساي هنطاوم نم لك فلخ افده31ـب ةفاصصولا هلÓتحا
ىلوألا ةبترملا امصساقت ناذللا قيرفلا يف هليمز فيفع مركأاو نايرلا يدان
.قباصسلا وتروب مجنل ريخألا يف بقللا دوعيل ،افده51ـب

جاحلب اسضر
رسضخلا عم هناكم ةداعتسس’ زهاج «ةبابدلا»

 قلأاتي ينهو ةسسفانملا ىلإا دوعي ةرويدق
،يرطقلا ةفارغلا يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةرويدق نلدع ربع

نم سصلخت امدعب ةصسفانملا ءاوجأا ىلإا هتدوع بقع ةريبكلا هتداعصس نع
ءاقللا يف «ةبابدلا» كراصشو ،ةبكرلا ىوتصسم ىلع اهنم ىناع يتلا ةباصصإلا
ماهغنتون بعل ةرويدق كراصش امدعبو.رطق قيرف ـب هيدان عمج يذلا
رمألا ةباصصإلا نم هصصلخت ريخألا دكأا ،هقيرف عم ايصساصسأا قباصسلا تصسيروف
نم.مداقلا سصبرتلل ابصسحت هتاباصسحل هديعي ينطولا بخانلا لعج يذلا

يف تفلم لكصشب يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينه نايفصس قلأات ،رخآا بناج
نوكيل ،اديحو افده لجصسو ةمصساح ةريرمت مدق ثيح ةفارغلا هيدان عم ءاقللا
.ءاقللا مجن

ب.م.يرسسيإا
ةيليسسلا قيرف نم ميركتلاب ىظحي ينطولا بختنملا مجن

يرودلا فاده ةزئاج ىقلتي يميهارب
،يرطقلا نايرلا يدان بعلو يرئازجلا يلودلا يميهارب نيصساي ملتصسا

ي˘صضق˘ن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ير˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘ه ن˘˘صسحأا ةز˘˘ئا˘˘ج
يرود فاده ةزئاج ،ينطولا بختنملا ناديم طصسوتم ىقلت.9102/0202
يف ةيليصسلا يدان دصض هقيرف ةارابم قÓطنا لبق سسيمخلا سسمأا لوأا موجنلا
وبعل هل اوماقأا امك ،ديدجلا مصسوملل ةلوطبلا نم ىلوألا ةلوجلا راطإا
.ءارحصصلا براحمل مهنم اميركت يفرصشلا رمملاب فرعي امب نيقيرفلا

جاحلب ريذنو نايرلا بناج نم يميهارب نيصساي كراصش ،رخآا قايصس يفو
،ةهجاوم راوطأا لماك يف ةيليصسلا يدان فرط نم قباصسلا يرئازجلا يلودلا

ةراصشإÓلو.قيرفلا دئاق ةراصش  ةيرطقلا ةلوطبلا يف فاده لصضفأا لمح امك
.1 ـ1 ةجيتنب نيقيرفلا نيب لداعتلاب تهتنا ةارابملا نإاف

جاحلب اسضر
يبرادلا ةيسضق يف ةمسصاعلا داحتإا حلاسصل «شساتلا» لسصف نأا دعب

هذه لك بنجت انرودقمب ناك»: موديقلب
«ةيادبلا ذنم رومألا

،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر بئان موديقلب قوراف ناوتي مل
داحتإا يدان قح يف ةيوركلا ةئيهلا هيف تعقو يذلا أاطخلاب فارتعلاب
ةانقلل هتاحيرصصت يفو.يمصصاعلا يبرادلا ةارابم سصوصصخب ةمصصاعلا
داحتإا قيرف ةداعتصسا نع ريخألا اذه ثدحت ةعمجلا سسمأا ةثلاثلا ةيعاذلا
ةيصضقلاب هزوف دعب ةمصصاعلا داحتإا ئنهأا »:Óئاق ثÓثلا طاقنلل ةمصصاعلا
نيب عارصص كانه ناك ..فلملا اذه يف اديعب هباهذو نازول ةمكحم مامأا
لوؤوصسملا راصشأا امك ،«ريخألا يف زاف نم وه قيرفلاو ةطبارلاو داحتإلا
يف »: ءودهب لكصشملا لح عيطتصست تناك هتئيه نأا ةطبارلا يف يناثلا
انرودقمب ناك نكل ،رصساخ فرط دجوي لو ةزئافلا يه مدقلا ةرك ريخألا
مصصخب تماق ةطبارلا نأا ،ريكذتلل.«ةيادبلا ذنم رومألا هذه لك بنجت
«ديمعلا» مامأا يبرادلا ةارابم ةمصصاعلا داحتإا ةعطاقم دعب طاقن ثÓث
ىلع «ةراطصسوصس» يدان جتحيل ،طاصسبلا ىلع ةارابملاب ريخألا اذه زوفيل
.ريخألا يف هتفصصنإا يتلا ةيلودلا ةمكحملا ىدل هملظت عفريو رارقلا

طيمز.ع
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ةركل يويصسآلا داحتلا راتخإا
يلودلا عفادملا جاحلب ريذن مدقلا
ةمئاق نم˘صض ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا
،بنا˘جألا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا زر˘˘بأا د˘˘حأا
يف مهت˘يد˘نأا ع˘م او˘كرا˘صش ن˘يذ˘لا

ا˘ي˘صسآا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
سصاخلا تيوصصتلا يف اهب اوزافو
ةيداحتÓل يمصسرلا عقوملا ىلع
ءامصسأا7 حصشر يذلاو ةيويصسألا
.يبنجأا بعل نصسحأا بقلب زوفلل

ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كو
جيوتتلا هل قبصس دق «رصضخلا»ـل
دصسلا يدان ناولأاب يراقلا بقللاب
يذلاو1102 م˘صسو˘م ير˘ط˘ق˘لا
قيرفلا عم تاونصس6 ةدمل بعل
‐0102 ي˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘˘ب ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ثÓ˘ث ى˘ل˘ع م˘صصب ثي˘˘ح6102

لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف تا˘˘˘كرا˘˘˘صشم
دا˘˘ح˘˘تلا ط˘˘ل˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘ي˘˘˘صسأا
تحت سصاخ ريرقت يف يويصسآلا

لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ر˘ي˘طا˘صسأا» ناو˘ن˘ع
ءو˘صضلا «بنا˘جألا مو˘ج˘ن˘لا ا˘ي˘صسآا

ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘م˘˘ج˘˘ن ةر˘˘ي˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
:ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ير˘ط˘ق˘لا «م˘ي˘عز˘˘لا»
لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘فا˘˘˘صشتو جا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
يف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘كرا˘صشم
ةينامث ةر˘ي˘صسم ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح را˘طإا
م˘هرود اد˘كؤو˘م ،ن˘ي˘ي˘لود مو˘˘ج˘˘ن
ذنم ةلوطبلا ةعاصشإا يف ريبكلا

عيمج يف ةيدنألا ىلإا مهلوصصو
.ةراقلا ءاحنأا

ريهظلا نأا لاقملا فاصضأاو اذه
ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن˘˘ل ر˘˘صسيألا

ير˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘صسلا يدا˘ن م˘ج˘˘نو

ةتصسب جاحلب ريذن عتمتصسا» :ايلاح
نم تلوط˘ب˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م م˘صساو˘م
ل˘ط˘˘ب˘˘ك د˘˘صسلا تجّو˘˘ت ح˘˘ي˘˘جر˘˘ت
.«لاطبألا ةطبارل

ناديصس يدان جيرخ نأا ،ملعلل
عم ةيلود ةلباقم55 يف كراصش
4002 نيب يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ن˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘كم˘˘ت1102و
مهاصس امك ،فادهأا ةعبرأا ليجصست
يبهذلا عبرملل رئازجلا غولب يف
0102˘˘‐ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘كل
ةيراقلا ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ف لو˘غ˘نأا˘ب
.ليهأاتو هل ةديحولا

˘ما˘ع˘لا سسأا˘ك ى˘لإا «ر˘˘صض˘˘ُخ˘˘لا»
ةنصس42 ماد بايغ دعب0102
.لايدنوملا نع
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ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘˘ي لاز˘˘˘ي ا˘˘˘م
بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي ،يدو˘˘ع˘˘صسلا ي˘˘ل˘˘˘هألا
نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عذÓ˘˘لا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
يتلا ةصصاخلا ةلحرلا نع فلخت
،ريخألا اذه˘ل ا˘صصي˘صصخ تل˘صسرأا

ولوؤوصسم نآلا دحل مصضهي ملو
ءارو يقي˘ق˘ح˘لا بب˘صسلا ق˘ير˘ف˘لا
˘مد˘ع «ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘ن ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت
د˘ح˘ل يدا˘ن˘لا فو˘ف˘صصل ةدو˘˘ع˘˘لا
.ةعاصسلا

لايك قراط تاحيرصصت يفو
يلهألا يدان يف ماعلا فرصشملا
،ةيدوعصسلا «يصس يب مأا» ةانقل
ر˘˘ي˘˘غ بعÓ˘˘لا فر˘˘صصت د˘˘ق˘˘ت˘˘˘نإا
ةدوعلا نع هرخأات دعب يفارتحإلا

نع رربملا ريغ هفلختو قيرفلل
اهتلصسرأا يتلا ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م «رو˘˘طار˘˘ب˘˘ملا» ةرادإا
ي˘جر˘ت˘ل˘ل ق˘با˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ةدا˘˘عإا
دكأا ثيح ،ةيدوعصسلا يصضارأÓل
ل˘ق˘ع˘˘م» ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
سشتيفو˘ل˘ي˘م نادÓ˘ف نأا «دو˘صسألا

مجنلا فرصصت نم اريثك ءاتصسم
م˘˘ل ا˘˘نأا»:لا˘˘ق ثي˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دقل ..يليÓب دلاو عم لصصاوتأا
م˘غر ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر ن˘ع بي˘˘غ˘˘ت
فصسأÓل ..ة˘صصا˘خ ةر˘ئا˘ط ر˘ي˘فو˘ت
تصسلج »:عباتيل ،«يدج ريغ وه
لاقو ،سشتيفو˘ل˘ي˘م برد˘م˘لا ع˘م
سسردن نأا بجي ..يدج ريغ هنإا
لبق هتبغرو بعÓلا ةيصصخصش

ةيصسفنلا رومألا نأل ه˘ماد˘ق˘ت˘صسا
ملا˘ع ي˘ف اد˘ج ة˘م˘ه˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
.«فارتحإلا

داحتإا مج˘ن نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
ر˘م د˘ق نا˘ك ق˘با˘صسلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةرادإا عم لكاصشملا نم ديدعلاب
ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم بب˘صسب ،«ي˘˘قار˘˘لا»
يل˘يÓ˘ب تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ي˘ف ه˘م˘ل˘قأا˘ت مد˘ع˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م يدو˘˘ع˘˘صسلا يرود˘˘لا
ةرداغمو ءاوجألا رييغت يف ركفي
لازت ام ةرادإلا نأا مغر ،يدانلا

بعÓ˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘ب ة˘˘كصسم˘˘ت˘˘م
.يرئازجلا
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ةــــنصصرق
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.ا©Htõ ع©kßEلا ةرورÉÑ+ م§>ا°Ekا يD لاqملا حDk نœ>)ا ر1&اkل ن6Ñ©òß ل§D «ي6Ñ.س6ا.يÄÑلا^

ديؤوم نيب
سضراعمو

،ةرHï مIq قMرD تلا: ةر©ثF تاداIkïا
<ÿõÿ1 ىÿõÿíÿ©ÿلا ةÇÑÿßلا ةرÿمÿkÿل ةلوادåïد
ل ناHò يD ةMÿداÿåÿلا ةHÿاÿåÿلا ةÿåÿ©ÿمÿqÿلا
MÇÑõ0 حkرل ىFلا نÄÑ©و ،تاراJß Hل ا
Mõ©ق +íرMق M°ÅÑá Dلا يïÄÑملا مtkفر
يHkkgå نH ر©ثòلا ن&ا ن©0 يD لو&لا
ةراد)ا ةÿÿwÿÜÿß+ اودا7Ñÿÿ&ا يورòÿÿلا ن&اÅÑÿÿلا

Hÿÿïÿÿلا ةرÿkÿي -ÿtÿلا تدÿâÿو فور<ÿïÿتد
رHß&لا ل©§ÄÑ- ل/&ا نH ،ةHاåلا ة©åمqلا

.Lر1&ا رHß&ا+ لkòíلاو
عارسصلل دح عسضول

+ÿ§ÿا فد(Mÿqÿلا داÿtÿõÿßد ،ل<ÿلو يلاو اMة
قMرíلا يD ةõ>اíلا فار:&لا ع©م/ جرgلا
6Ñÿÿÿßءا HÄÑÿÿÿß'لوÿÿلا يÿÿ°ÿÿلا يداÿÿ§ÿÿو&ا يوا
HÿÿÿqÿÿÿõÄلا ةراد)ا سÅÑÿÿÿرFÿÿÿلا ةÿÿÿرMÿÿ9اÑÿÿ©ÿÿة
ة©Eåاßلا لtõßلا داMq)ا فد§+ ،ةMراkqلا
نœ>)ا }°H يدا°لا ا§+ رمM يkلا ةœ&5Hل
هkلا6Ñkïا ن> يدام0 ن+ سI©Ä&ا سÄ©(رلا

Hÿÿÿن Hÿÿÿ°ÇÑÿÿÿgÿÿه، Fÿÿمÿÿا -ÿÿíòÿÿر HÇÑÿÿلاÿÿح
يوا§لا يدا°لا سÄ©(ر ةß>د يD ةMلßلا
لÄÑÿkÿïÿ©ÿمÿلا سÿ©Ä(رÿلاو س7اHÿر س6اÿtÿßلا
اó 6ÑßMاí-لا ل/&ا نH يدام0 ن+ سI©Ä&ا

<ÿÿõÿÿلا ىÿÿÜÿÿرMÿÿïÿÿلا ةÿÿمÿثÿõÿل ىÿß9Ñÿ0 عÿد
.ن©õ/رلا ن©+ éارõÇÑل

ةينطولا ةكرسشلا
لحلا يه

Iâم IÅÑÜو ءاDا<õßن Dملا يqkدملا عمIي
+ÿßلMÿلا م&ا ةÿgÿßاEÿي، Iÿ0 ةودÿß5&ا لHÿة DÿرMÿق

يدا°لا سÄ©(ر رtÉÑß+ ،ةHõ©õ ن©> ة©åم/
ةراد)ا سHqõÄ سÄ©(رو داد7Ñ د©8Ñ ن+ يوا§لا
ناFÿو يIÿارÿمHÿõÿ©ô <ÿ ةMÿراÿÿkÿqÿلا ةFÿÿرÅÑÿÿلا
نH «ما8Ñل^ ةدا6Ñÿkíا ةÿ©ÿمJÿ&ا ىó <ÿõÿاÿíÿ-لا

ج(اk°لا دå+ اÿم6Ñÿ©ÿل ةÿ°ÿ©ÿ:و ةFÿر7Ñÿ ةMÿاÿ>ر
،يïÉÑ°ملا مß6Ñمÿلا ا0ÿïÿïÿkÿ§ÿ يÿkÿلا ةدÿqÿ©ÿلا
Mÿ{Fÿلا ن&ا رÿkÿ1دÿل /ÿåÿلا لÿßلاÿي MÿÜÿõب Hÿن
HÄÑÿÿß'لوÿÿلا يÿíÿرMÿلا قÿtÉÑÿßر Mÿßلا م.ÿ°ÿ©ÿن
.يدا°لا ر©HÇÑ يD لõíÇÑل ماé Jامk/ل

 ةفرعم راظتنا يف
سسأاكلا ريسصم

Fلا لíرó لاkا°- لا~- ل يDÄس Hل/&ا ن I©ل
Fÿلا س6&اÿqÿمÿ§ÿßرMÿة، -ÿ°ÿkÿâÿر Hÿß<ÿثلا دœ.ءا
بòkملا دo 6Ñ©åï©0 اJر©HÇÑ يD لõíÇÑل
ة©IاHò)ا ةEÅÑا°H ل/&ا نH ه>امk/ا يلاردíلا

<ßا§-د Hد> نH§8ا1 اÑة Dلا ل; يâفور
تIاó Fرíلا ن&ا ىل)ا ةرا7Ñ)لا ردq- ،ة©لاtلا
Eلا: دgت +ÉÑةرور Hß8اÑõk§لو اòا ن<kدام
ل)ا ،ا§-دا>)ا ق©Må دE ةلC 83/ß+ ةDÄÑا°ملا
س6&اFÿÿÿ ةDÄÑÿÿÿاHÿÿÿ°ÿÿÿ ةدÿÿÿß> رارÿÿÿÿwÿÿÿÿ{ Eÿÿÿÿ-ا ا3)ا
ةلÜß+ فا6Ñÿkÿcÿ°ÿا دHÿß<ÿ لEÿgÿ ةMÿرÿ§ÿßمÿqÿلا
.لïgملا مß6Ñملا

qarsana@essalamonline.com
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ةزاجإلا عطق
+åا د&Mما Eõ©õة Hن -kßMج D©õ©ب

Fÿÿß-ÿÿ©ÿÿ°ÿÿ©ÿÿß لاÿÿœ<لا بÿÿلودÿÿي
ا+ورو&ا لاÜ+&ا يرود+ ي5Mõارgلا

Hا+ عMنر H©ßI©x، Eر©1&لا رر
EÿÿÿÜÿÿا ع(/ÿÿ5ا-ÿÿلاو هÿÿåÿÿßل)ا ةدÿÿى
-ÿÿردMÿÿgÿÿتا Iÿÿيدا +ÿÿ7رÑÿÿõÿÿßIÿة،
مß6Ñمÿõل ارÿtÉÑÿ©ÿ- ،يIÿا6Ñÿgÿلا
ب>ل ن&ا ودMÿÿÿÿgÿÿÿو دMÿÿÿÿدÿÿÿÿqÿÿÿÿلا
لò+ ىMÄÑå قÿ+اÄÑÿلا لÿß+رÿ©ÿíÿل
Eÿÿÿÿßة FÄÑب .ÿÿÿïÿÿÿلا ةÿÿÿمÿÿÿبرد
ناFÿÿÿßHÿÿ دÿÿÿلاIÿÿÿور دMÿÿÿدÿÿÿqÿÿÿلا
ةÿÿkÅÑòÿÿ©ÿÿõÿلا نÿÿم9Ñÿÿ نÿÿ©òÿÿßل
«اIÿارÿÿgÿÿõÿÿß=ÿÿل^Cل ة6Ñÿÿ©ÿÿا6Ñÿÿ&لا

نHÿ رFÿgÿ©ÿ ددÿ> ن&او اÿم6Ñÿÿ©ÿÿل
.ةرداèمõل ح7ÑرH ن©œ<gلا

15

6391 ذنم
ا8Ñÿرÿÿgÿÿلا ب>ل يÿÿ-اIÄÑÿÿß Dÿÿ&ا

ل6Ñq يIا6Ñÿgÿ)لا بÿ°ÿkÿwمÿلاو
ةرòÿÿÿلا Mÿÿÿxراÿÿÿ- يDÿÿÿ هÿÿÿم6Ñÿÿÿا
يö Dرا7Ñ ن&ا دå+ ،ة©Iا6Ñg)لا
«ا1ورل^ ناßل&ا+ هل ةاراHg لو&ا

803و ة716Ñÿ°ÿ نJÿÿß +ÄÑÿÿو
MÿÿßHÿÿل اÿÿ©òÿÿßن +ÿ{لô 8&اÑÿèÿر

«رودا-املا^ عö HراMÅÑ ب>ل
Hÿ°ÿ{ <ÿ0 ،6391 ماÿÿ©o لÿåب
عHÿÿÿÿ هÿÿÿÿل يÿÿÿÿلود ءاÿÿÿÿÿïÿÿÿÿل لو&ا
بkw°ملا ماH&ا لو&لا بkw°ملا
ةÿلÿÿqÿßلا نÿÿم9Ñÿÿ ،يIÿÿاÿÿمÿÿل&لا
ا+ورو&ا مH&ا يرود نH ىلو&لا

لداkåلا ةk©q°+ ت§Ikا يkلاو
.هõثمل فد§+
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رسصعلا

04:39

رهظـلارجفلا

12:4916:31

برغŸا

19:24

ءاسشعلا

20:54

ةÓسصلا تيقاوم

افده41ـلا ةبتع يطختل ىعسسأاو انرظتني ريبك لمع :روليد ^
«يج.سسأا.يبلا» عم ةلسصاوملا ىلع نايتإا تناسس ـل بعللا تلسضف :سشيسشوع ^

حسشرم جاحلب
بعل لسضفأا ةزئا÷

خيراتب يبنجأا
ايسسآا لاطبأا ةطبار

قباسس تقو يف قرف9 عيقوت دعب

يسضمت ةديدج ةيدنأا4
ةيثÓثلا ةيقافتلا ىلع

«فافلا» عم

ةيبŸوأ’ا ةنجللا شسيئر بسصنم ىلع نوسسفانتي Úحسشرم4

سضفري يذيفنتلا بتكŸا
يوانرب قباسسلا ريزولا حسشرت

ام ىلع ءوسضلا طلسسي يويسسأ’ا دا–’ا
دسسلا عم قباسسلا رسضÿا م‚ همدق

4382ددعلا ^2441 مرحم71ـل قفاوملا0202 ربمتبسس5تبسسلا

رسصمو رطق نودافتيو يناثلا فينسصتلا يف رسضخلا

مويلا فرعتي ديلا ةركل ينطولا بختنملا
1202 ملاعلا سسأاك يف هيسسفانم ىلع

ةليلم Úع ةيعمج
مويلا رظتنم دورمق

عمتŒ «ماسصل» ةرادإا
لسصفلل ›اولا عم Úنثلا

قيرفلا Òسصم ‘


